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USINAS DE PRODUÇÃO DE HEXAHUORETO DE UR&NIO NATURAL NE-1.11

I

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

1.1 OBJETIVO

1.1.1 O objetivo desta Norma ê estabelecer o MODELO PADRÃO PA

RA RELATÓRIO DE ANALISE DE SEGURANÇA DE USINAS DE PRODUÇÃO DE

HEXAFLUORETO DE URÂNIO NATURAL, compreendendo o formato de apre

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

mínima exigida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - ChlEH.

1.2 CAMPO DE APLICAÇÃO

1.2.1 Esta Norma aplica-se aos Relatórios de Análise de Segurança -

RAS de u6ina& de. pfiodução de. he.xa^luoA.e.to de. uiinio na.tu.nal sub

metidos ã CNEN como parte integrante dos respectivos processos

de licenciamento, de acordo com a legislação vigente.

2. GENERALIDADES

2.1 INTERPRETAÇÕES

2.1.1 Em caso de divergência entre os requisitos de âmbito ge

ral desta Norma e os de normas especificas baixadas pela CNtN

aplicáveis a casos particulares de procedimentos, prevalecerão

os requisitos das normas especificas.

2.1.2 0 ANEXO desta Norma é considerado parte integrante da

mesma.

2.1.3 Qualquer dúvida relativa à aplicação desta Norma será

dirimida pela CNEN mediante parecer do Departamento competente

e aprovação da Comissão Deliberativa.

2.2 ISENÇÕES E REQUISITOS ADICIONAIS
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2.2.1 A CNEW pode, mediante solicitação expressa do Requeieit

tu, ou por sua própria iniciativa, conceder isenções de requ:L

sitos desta Norma se, a seu critério, considerar que tais isen

ções não comprometem a segurança da uòina., a vida, bens e saü

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

2.2.2 A CNEN pode, através de Resolução, acrescentar requisi^

tos adicionais aos constantes nesta Norma, conforme considerar

apropriado ou necessário.

2.3 COMUNICAÇÕES

2.3.1 As eventuais comunicações decorrentes das disposições

desta Norma devem ser endereçadas ã Presidência da CNEN, exce

to quando explicitamente determinado de outra forma.

2.3.2 Na documentação remetida ã CKEN, os dados classifica

dos como sigilosos devem estar separados dos não classificados.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para os fins desta Norma são adotadas as seguintes definições e siglas:

7) Klimzntaq.õiC - conce.ntx.ado de ufiânio ou outros produtos de u

rânio usados para a produção de hexafluoreto de urânio natural.

2) Altuia de Onda - diferença de nível entre a crista da onda

considerada e a parte inferior do cavado precedente.

3) Kltaia da Onda Máxima - maior attvJia de onda em um ML$i.t>tKo

de ondaò.

4) Altuxa de Onda Significativa - altura média do terço supe

rior das altuna* de onda em um KigibtKo de onda&.

5) Áxna Controlada - área mantida sob supervisão de pessoas

com conhecimentos para aplicar procedimentos e regulamentos

apropriados de radioproteção, e na qual ê exercido controle

de acesso, ocupação e condições de trabalho com a finalida

de de evitar ou minimizar a irradiação de indivíduos. I
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6) ÂKta de Ex ciai ão - área que circunda diretamente a mina,

na qual o xequeiente teria responsabilidade e autoridade pa

ra planejar e executar as medidas decorrentes de emergên -

cias, inclusive as referentes 3 remoção de pessoal. A parte

terrestre dessa área constitui-se em patrimônio do leque -

ftente.

7) Au.dlton.ia - atividade documentada, realizada para determi -

nar, por investigações , exame e avaliação de evidência ob-

jetiva, se os procedimentos, instruções, normas, especifica

ções ou outros requisitos de licenciamento aplicáveis,foram

desenvolvidos, documentados de modo adequado e eficientemen

te implementados.

%) Avaliação do Voh.ntte.dofL - estimativa para determinar se o

sistema de gerência do fornecedor tem ou não, capacidade de

produzir um item ou um serviço afim com a qualidade adequa-

da, e de gerar evidência que dê suporte a decisões de acei-

tabilidade.

9) Baòe-de-Pfiojeto - informação relativa a um sistema, compo -

nente ou estrutura da ix&ina, que identifica as funções espe

clficas a serem desempenhadas pelo item e os valores,ou faJL

xa de valores específicos de parâmetros de controle, sele -

cionados como limites de referência para projeto.

7 0) Capacidade Nominal da U&ina massa de hexafluoreto de urâ-

nio (UFg) produzida por unidade de tempo, especificada no

projeto da uòina.

11) CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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12) Chzia (ou enchente) - nível alto anormal (elevação geralmen

te rápida) ou transbordaroento de água do leito regular de

cursos fluviais, causado por agentes naturais.

7 3) Chzia Maxima. Pn.ovâve.1 - (CMP) - cheia hipotética ( descarga

de pico, volume e forma do hidn.ogn.ama) estimada como a mais

severa razoavelmente possível de ocorrer, com base na mais

adversa combinação de condições hidrometeorológicas, consi.

deradas características da Kzgião, com exclusão de combina-

ções extremamente raras.

14) Comi&òionamznto - processo durante o qual componentes e si£

temas da u&ina, tendo sido construídos e montados, são tor

nados operacionais , procedendo-se â constatação de sua con

formidade com as características de projeto e critérios de

desempenho; inclui tanto os ensaios nucleares como os não

nucleares.

7 5) Conc.tntn.ado dz Ufiânlo [YzZíow-cakz) - produto bruto de urâ-

nio, com um mínimo de 65% em U-Og, podendo ser constituído

por diuranato de sódio (DUS, Na2U207), diuranato de amõnio

(DUA,(NH4)2Ü2O7), diuranato de magnêsio (DUM,MgU207), trió-

xido de urânio (U03) ou octóxldo de urânio (U30g).

16) ContKolz da Qua.lida.dz - ações de ga.Ka.ntLa. da qualidade ne -

cessárias para controlar e medir as características de um

itzm, processo ou instalação com relação a requisitos pré-

estabelecidos.

7 7) Cn.itzfiio& Piincipaiò dz VKojzto - objetivos funcionais rela

cionados á segurança, de todos dispositivos de uma determi-

nada uttina, que são exigidos no interesse da saúde e segu -

rança do pessoal empregado e do público em geral.

/í) VzAcomiiAionamznto - processo pelo qual a u&ina ê definiti-

vamente retirada de operação.
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19) Vl&po&ltlvo de Re.6tft.va. OpiKativa - sistema, componente ou

dispositivo projetado para cumprir determinada função,quan

do se fizer necessário, de acionamento não automático.

20) Vi&po&ltlvo d& Emojiaz.nc.la - sistema, componente ou dispo

sitivo projetado para cumprir determinada função , quando

se fizer necessário, automaticamente,sem quebra de conti -

nuidade.

21) Documen-tação - informação, escrita ou ilustrada, descreven

do, definindo, especificando, relatando ou certificando a

tividades, requisitos, procedimentos ou resultados.

22) Elevação do Hlvtl Mzdio - distância vertical entre o nível

médio da onda e o nível de repouso.

23) Emba&amznto Ciiòtalino - substrato de rocha cristalina, de

ocorrência global ininterrupta e de comportamento homogê-

neo em relação ã resposta e â transmissão de ondas sísmicas.

24) En&aio - determinação ou verificação da capacidade de um

ítejn em satisfazer requisitos especificados, através da

submissão desse item a um conjunto de condições físicas ,

químicas,ambientais ou operacionais.

25] Eplce.ntn.0 - ponto da superfície terrestre, localizado dire

tamente acima daquele onde concentrou-se a fonte de libe-

ração de energia na zona de falha.

26) Í6pe.di6ícaç.ão - conjunto de requisitos a serem satisfei -

tos por um itvm ou método, com a indicação do procedimento

para verificar o cumprimento dos requisitos exigidos.

27) E&pKaiamznto [ou ie.&&aca) - arremetida das águas do mar

agitado, após a arrebentação das ondas, contra o litoral e

estruturas, sendo sua altura medida através de diferença

de nível entre o ponto mais alto atingido pela onda rompi-

da e o nível de repouso.
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28) EòtKutuKa TectSnlca - deslocamento ou distorção em grande es

cala no interior da crosta terrestre.

2 9) Evidência Objetiva - informação, assentamento, ou fato, de

natureza quantitativa, pertinente â qualidade de um -tiem ou

serviço afim, e que ê baseado em observação , medida ou en

&alo passível de verificação.

30) Exame - elemento de Inòpecão que consiste na investigação de

Item, suprimentos ou serviços para determinar a conformida-

de com os requisitos especificados passíveis de tal verifica

çãor 0 exame é, usualmente, não destrutivo e inclui simples

manipulação, aferição e medida física.

31) Talha Geológica (ou simplesmente falha) - zttKu.tu.Ka tectõnl-

ca, representada por uma superfície de descontinuidade, ao

longo da qual ocorreu, ou está ocorrendo , um movimento di

ferencial entre os materiais situados de um lado e de outro

da descontinuidade.

32) Falha Qnica - ocorrência que resulta na perda de capacidade

de um componente para desempenhar a função ou funções de se

gurança que lhe competem. As éalha* múltiplas , isto é, as

perdas de capacidade de vários componentes, quando resultan-

tes de uma ocorrência única, são consideradas como falha única,

33) Funções de GaKantla da Qualidade - funções que asseguram o

estabelecimento e a execução efetiva de um adequado plano de

GaKantía da Qjxalidadt, bem como as que verificam a realiza -

ção correta de atividades passíveis de afetar funções de se-

gurança .

34) GaKantla da dualidade - conjunto das ações, planejadas e sis

temáticas, necessárias para prover a confiança adequada de

que um Item ou uma instalação funcionará satisfatoriamente

em serviço.
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35) GOLAZÒ Votwc.ia.iMin.ti ?e.n.igo6o& - produtos químlcos/gasosos

do pn.oce.Aio de. conveKòão'- HF (fluoreto de hidrogênio), NH^

(gás amônia), F 2 flúor elementar), N0 2 (vapores nitrosos),

H2 (hidrogênio) e UF6(hexafluoreto de urânio).

36) Hidnognama - gráfico representativo da variação no tempo ,

de diversas observações hidrológicas como cotas, descargas,

velocidades, etc.

37) Hidn.ogn.ama Wnitaxio - hidnognama resultante de um escoamen

to direto unitário gerado uniformemente numa bacia a uma

velocidade também uniforme, durante um período de tempo de

terminado.

31) Jn^onmação Aob Compiomi&Ao - informação de caráter sigilo-

so que o fitqu.zn.intt é obrigado a fornecer irrestritamente

à CUBU, e sobre a qual, porém, retêm o direito de exigir a

manutenção da natureza sigilosa.

39) Inòptção - ação de contnole. da qualidade., que, por meio de

zxame,, observação ou medição, determina a conformidade de

itznò, métodos e procedimentos com os requisitos pré-esta-

belecidos relativos ã qualidade.

40) Inundação - acumulação de água em área não habitualmente

submersa, resultante, por exemplo, de cheia, ondaò de cheia,

maKÍA meteonológicaò, marés de sizlgias ,e.&pn.aiamento& ou

precipitações pluviais, que podem ou não ser simultâneos.

41) ítzm - qualquer instalação, sistema, componente, estrutura,

equipamento, peça ou material da u&ina.

42) ítzm Impontantt 5. Se.gun.anca - instalação, sistema, estrutu

ra, componente ou equipamento da u&ina cuja falha possa en

sejar exposição à radiação ou liberação de radioatividade

em níveis superiores aos limites estabelecidos nas normas

pertinentes da CWEN.
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43) liem Rzlacionado 5 Se.gu.fLa.nca. - instalação, sistema, estrutu

ra, componente ou equipamento da uòlna. contendo ou não ma

terial radioativo, cuja falha possa afetar sua segurança.

44) Local - área geográfica contendo a u&ina,definida por uma

divisa perimentral e sob controle efetivo da gerência da

uòina.

45) Matié. Me.tzo fio lógica (ou &ufigê.ncia) - elevação do nível de

água do mar devido â ação de vento sobre a superfície l£

quida e, também, â redução da pressão atmosférica.

46) Não-Con^oXmidade. - deficiência em características, documen-

tação ou procedimento que torna a qualidade de um itzm ina-

ceitável ou indeterminada {item não consume.) .

47) hlZve.1 de. Água - elevação da superfície de água em relação

a um nível zero, selecionado arbitrariamente.

46) NZv&l Máximo Provável dz Água - nível máximo de repouso que

pode ser produzido pela mais severa combinação de parâme -

tros hidrometeorologicos, razoavelmente possível para o lo_

cal considerado.

49) Onda de. Chzia - elevação do nível das águas de um curso flu

vial até um pico e subseqüente recessão, causada por um

deslisamento de encosta, falha ou ruptura de barragem, a

montante, devido a distúrbios sísmicos ou de fundação,ou à

capacidade inadequada de projeto.

50) VGQ - Pfiogfiama de. Gafiantía da Qualida^^

5J) Pfi&clpítação Máxima ?iováve.l (PMP) - maior precipitação de

água sobre a área de drenagem considerada, com determinada

duração , que produziria fluxos inundatórios sem possibili-

dade de serem^excedidos.
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52) Pfioce.660 d& Convei&ão (ou simplesmente pfLOctò&o) - conjunto

de operações necessárias para a transformação da alimenta

ção em hexafluoreto de urânio natural.

5 3) RAS - Relatório de Análise de Segurança.

54) Região - área geográfica, circundando e incluindo o local,

suficientemente grande para conter todas as características

associadas a um fenômeno ou aos efeitos de um dado evento.

55) Regiòtxoò - documentos que fornecem evidência objetiva da

qualidade de itenò e de atividades influindo na qualidade.

56) Regibtn.0 de Onda& - representação gráfica ou tabulação de

características de ondas, observadas em determinada estação

do ano e durante certo tempo.

57) Relato tiio&-Ba&e - relatórios preparados pelo construtor ou

o engenheiro de projeto da u&ina, e arquivados separadamen

te na CNEN como documentos de referência desse projeto ou

de outros similares.

5S) Retnan&o - água represada ou retardada no seu curso em compa

ração ao escoamento normal ou natural.

59) Requexente - órgão que submete ã CNEN um requerimento de L±_

cença de Construção ou de Autorização para Operação da uòi

na, da qual é responsável pelo projeto, construção e opera

ção sob o ponto de vista legal, financeiro e técnico.

60) Sí&mo Bãiíco de Operação (S80) - abalo sísmico que, conside

rando-se a geologia e a sismologia da legião e do local, in

elusive as características dos materiais de subsuperfície

deste, tem possibilidade razoável de ocorrer durante a vî

da útil da uiina, e que produz o movimento vibratório do so

Io para o qual os iten& necessários à operação contínua,

sem risco indevido para a saúde e segurança dos trabalhado

res e do público, são projetados para permanecerem funcio

nais.
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61) Sitmo de Vetligamento Seguro [SVS) - abalo sísmico que, con

siderando-se a geologia e a sismologia da legião e do local,

inclusive as características dos materiais de subsuperflcie

deste, produz o máximo movimento vibratório do solo para o

qual determinados iten& impon.tan.tio ã òegwiança, são proje

tados para permanecerem funcionais.

61) Solução de Alimentação - solução clarificada resultante da so

lubilização de urânio na alimentação.

63) Uòina de Pxodução de Hexa^luoueto de Uxãnio blatuxal (ou sim

plesmente uòina) - instalação nuclear que abrange sistemas,

componentes e estruturas necessárias para a conversão da

alimentação em hexafluoreto de urânio natural e, também,

sistemas, componentes e estruturas de proteção necessários

para garantir, razoavelmente, que a uòina pode ser operada

sem risco indevido para a saúde e segurança do pessoal em

pregado e do público. Pode ser referida como uòina dz con

veiòão.

64) lona Exteina - área geográfica adjacente e circundante ao

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

os usos da terra e águas, são considerados com vi ;tas â pos

sibilidade de implantação de medidas de emergência.

4. FORMATO DE APRESENTAÇÃO

4.1 ESTRUTURA, ESTILO E COMPOSIÇÃO

4.1.1 0 RAS deve obedecer aos seguintes requisitos de estrutu

ra, estilo e composição:
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a) identificar os capítulos, seções e outras subdivisões cor-

respondentes ao sumário mínimo especificado no ANEXO desta

Norma, com a mesma numeração indicada nesse sumario, pelo

menos atê os dispositivos caracterizados por três(3) dígi-

tos;

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

cc dos tópicos principais;

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

todo relatório;

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

e) apresentar os dados numéricos com um numero de algarismos

compatível com a precisão com que são conhecidos, e, even-

tualmente , acompanhados dos limites de erros;

f) fornecer separadamente a -cn̂ o/imação -406 compfiomi&6o,identi

ficada de modo preciso e acompanhada das razões e justifi-

cativas para manter a natureza sigilosa;

g) definir abreviações, símbolos ou termos especiais de uso

particular ou especifico, no capitulo onde forem utiliza -

dos pela primeira vez;

h) apresentar as informações, sempre que possível, por meio

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

legíveis e com todos eventuais símbolos definidos;

i) apresentar as observações sob a forma de notas de rodapé

na página a que se referem ou ao final dos respectivos i*a-

pltulos.

4.1.1.1 Podem ser fornecidas sob a forma de Apêndices do

RAS, informações suplementares detalhadas, não explicitamente

identificadas no ANEXO desta Norma, tais como:

- glossário de termos ou abreviações não usuais usados pelo
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- modelos analíticos, métodos de cálculos, códigos computa

cionais , ou alternativas de projeto usados pelo leque -

*en£e ou seus colaboradores na analise de segurança da

uèina.

4.2 ESPECIFICAÇÕES GRÁFICAS

4.2.1 0 RAS deve obedecer às seguintes especificações

gráficas:

a) dimensões do papel;

- folhas de texto: 21x29,7cro.

- esquemas e gráficos: 21x29,7cm de preferência, podendo

ser usadas dimensões maiores, desde que a cópia comple

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

b) qualidade do papel e da tinta:

- gramatura e cor do papel, e densidade da tinta, adequa

das para permitir constante manuseio e reprodução em

cópias e microfilmes.

c) margens das páginas:

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

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

impressão.

d) impressão :

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

e linhas em cada página com espaçamento

simples.

- tipo : caracteres adequados para microfilmagem.

- reprodução: páginas reprodutlveis mecânica ou fotogra

ficamente.

e) encadernaçãot

- folhas perfuradas para uso em pastas tipo A-Z
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£) numeração;

- páginas numeradas por capítulos e seções, seqüencial-

mente dentro de cada seção. Por exemplo, "2.2-3" re

presenta a terceira página da seção 2.2.

(Não numerar todo o RAS de modo continuo)

4.3 ATUALIZAÇÃO E REVISÃO

4.3.1 Devem ser adotados os seguintes procedimentos para a

modificação de RAS submetido à CHEN:

a) atualizar ou corrigir dados ou textos somente por subs-

tituição de páginas, sem recorrência a rasnras ou nariz

de cera;

b) indicar a modificação ou adição em cada página substi -

tuinte, por meio de uma linha vertical bem evidente na

margem contrária ã da perfuração e ao longo da parte ai

terada ou acrescentada;

c) indicar em todas as páginas substituintes ou acrescenta

das, a data em que foram submetidas pelo rmqunnintz, e,

se for o caso, o número alterado.

4.3.1.1 0 oficio do ntqatfizntz submetendo as modifica -

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

das páginas a remover.

5. CONTEODO DE INFORMAÇÕES

5.1 DIRETRIZES GERAIS

5.1.1 Para a obtenção da Licença de Construção, o RAS deve:

a) conter todos os dados relativos âs bases, critérios e

particularidades do projeto de arquitetura, engenharia

civil, mecânica, química, elétrica, eletrônica , engenha

ria de segurança, em detalhe suficiente para permitir
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una avaliação independente da CHEN, com vistas a obter

uma garantia razoável de que a uòina pode operar segura

mentei

b) incluir una descrição detalhada do Programa de Gatianiia

da. Qualidade associado com o projeto e a construção da

vaína e,

c) especificar, com relação a certas informações ainda não

disponíveis na época de sua apresentação:

- o trabalho de desenvolvimento a ser completado;

- as bases e critérios em uso no desenvolvimento das in

formações exigidas;

- os conceitos e alternativas sob consideração, e suas

justificativas;

- o cronograma para completar a obtenção das informações.

5.1.2 Para a obtenção da Autorização para Operação, o RAS

deve:

a) descrever em detalhes, o projeto final da u&ina e apre-

sentar a análise final de segurança;

b) incluir uma descrição detalhada do Programa de Gatiantia

da Qjxalidadt associado com a operação da uiína;

c) identificar e justificar as eventuais alterações nas ba

ses , critérios e projetos incluidos na fase de obtenção

da Licença de Construção;

d) discutir a segurança de cada alteração introduzida;

e) incluir uma apresentação detalhada sobre a condução de

operações, abrangendo:

- treinamento de operação;

- planos para ensaios pré-operacionais;

- inicio e operação normal;
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- planos de emergência;

- estrutura organizacional;

- qualificações do pessoal;

- plano de dz6com*.&&<-onam<Lniú;

- especificações técnicas propostas.

5.2 SUMARIO MÍNIMO E DETALHAMENTO

5.2.1 O HAS deve ser elaborado de acordo com o sumário ntf

nimo especificado no ANEXO desta Norma, obedecendo ao dis -

posto no item 4.1.1 alínea a).

5.2.2 O RAS deve, na apresentação das informações relati-

vas aos diversos tópicos, atender aos requisitos correspon

dentes do ANEXO desta Norma, considerados pela CNEN como os

mínimos necessários.
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CAPITULO 1.0 - DESCRIÇÃO GERAL DA USINA

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

"RESUMO DA ANALISE DE SEGURANÇA", deve proporcionar ao leitor

um conhecimento básico da instalação e da proteção oferecida à

saúde e segurança dos trabalhadores e do público em geral.

1.1 INTRODUÇÃO

Apresentar, de modo sucinto, os aspectos principais do reque

rimento de licença com as seguintes informações:

- tipo de licença, finalidade e capacidade, nominal da u&ina;

- descrição resumida da localização proposta;

- características da alimentação;

- produtos intermediários e finais obtidos no pfioczAòo de con

vzti&ão;

- empresas envolvidas;

- datas programadas para inicio e término de construção e in^

cio de operação, e;

- prazo para o qual a licença ê requerida.

1.2 DESCRIÇÃO DA USINA

Descrever, de modo sucinto, a uòína incluindo as seguintes in

formações:

- principais características do local;

- discussão dos cnJLtÍKJLok pKJLncLpaLt, de pn.oJQ.to;

- características de operação;

- considerações de segurança relativas aos d-L&poiitivoA de ie

òe.fiva opznativa e de uniiaincia, aos sistemas de instrumen-

tação, controle e elétricos, aos sistemas de manuseio e es-

tocagem dos produtos da uòina, outros sistemas auxiliares ,

e ao sistema de gerência de rejeitos radioativos;

- plantas baixas e de elevação da disposição das principais

estruturas e equipamentos, em número e detalhe suficiente
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para permitir uma boa compreensão do plano geral da atina;

- normas técnicas de fibricação dos equipamentos;

- normas técnicas de construção civil;

- outras características importantes para a segurança da uéi

na.

1.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

a) fornecer uma descrição sumaria do pfioce.&&o a ser empregado

na uAina, incluindo os fundamentos e as bases desse pKoce&AO.

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

e as correntes de rejeitos.

1.4 IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES E CONTRATADOS

a) identificar os principais contratados para o projeto, cons

trução e operação da u&ina, e os principais consultores e organi-

zações externas de prestação de serviços (incluindo firmas de au-

ditoria do programa de garantia da qualidade.) .

b) definir a distribuição de responsabilidade entre a organi-

zação projetista do pn.oce.Aoo, a de engenharia de projeto, a de

construção e a de operação da uiina.

1.5 NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS

Especificar e justificar todos os aspectos da instalação ou do

pioczAio, que exijam informações adicionais de desenvolvimento pa-

ra comprovar, antes ou durante a construção da u&ina, as baòe.i-de-

pioj&to adotadas, fazendo remissão dessas informações âs seções a

propriadas nos capítulos 5.0, 6.0, 7.0 e 8.0 e a quaisquer apêndi-

ces ou ie.Zatónioò-baAt arquivados na CWEW.

1.6 CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Descrever, ao final do RAS, as modificações ocorridas desde a

sua apresentação.
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CAPITULO 2.0 - RESUMO DA ANALISE DE SEGURANÇA

Este capítulo deve fornecer um resumo de todos os aspectos re

levantes que garantam uma operação segura da atina com relação à

proteção do pessoal empregado e do público.

2.1 ANALISE DO LOCAL

?.1.1 FENÔMENOS NATURAIS

Com base nas informações apresentadas no capitulo 3.0 -

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL".

- resumir a freqüência e a magnitude dos fenômenos naturais

que caracterizam o local e a legião, e influem, de algum

modo, nas características e critérios de projeto seleciona

dos;

- fornecer os métodos usados para superar o impacto dos fe-

nômenos externos atuantes, entre os quais se consideram ,

por exemplo, sismos, raios, ventos fortes, -inundações, se -

cas e projéteis.

7.1.2 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL PARA ANALISE DE SEGURANÇA

Resumir as características do local necessárias para Anã

lise de Segurança.

2.1.3 EFEITO DE INSTALAÇÕES MILITARES, INDUSTRIAIS E REDES DE

TRAí!:;pnpTE PRÓXIMAS

a) relacionar e avaliar os efeitos considerados como po-

tencialmente perigosos para as instalações da uòina devido à pro

ximidade de atividades identificadas na seção 3.2.

b) avaliar, caso existam no local estruturas elevadas

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

tos e estruturas importantes para a segurança da uAina,decorren-

I . ______
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tes do eventual desabamento dessas estruturas.

2.2 IMPACTO RADIOLÕGICO EM OPERAÇÕES NORMAIS

Com relação aos rejeitos radioativos sólidos, líquidos e ga-

sosos , fornecer:

- um resumo identificando cada rejeito;

- a quantidade gerada por tonelada de tonczntfiddo ou de ou -

tro produto de urânio processado;

- a atividade específica dos radionuclídeos (urânio, tório e

seus descendentes) em cada corrente de rejeitos;

- a localização das ãníoa não contfioladaò, exteriores ã á/tea

áz zxcluòão, consideradas de maior impacto em relação ã

dispersão de urânio e efluentes radioativos;

- a atividade específica de cada radionuclídeo (urânio, tó-

rio e descendentes) liberado para ãn.e.a& não coninotadaò de

maior impacto , e a respectiva contribuição (em homem-rem)

para as doses recebidas por indivíduos, provenientes de

operações normais;

- para cada efluente, as limitações impostas aos sistemas e

equipamentos do pioczi&o com vistas à operação segura;

- uma análise dos modos alternativos de implementação do con

ceito básico adotado pela CHEN, relativo ã manutenção dos

níveis de exposição e de liberação tão baixos quanto razoa

velmente exeqüível, levando em consideração o estado da

tecnologia e a economia de aperfeiçoamento em relação a

benefícios para a saúde e segurança públicas e ao interes-

se da comunidade.

2.3 IMPACTO RADIOLÕGICO E DE TOXICIDADE EM OPERAÇÕES ANORMAIS

a) demonstrar a capacidade da u&ína para operar com seguran-

ça nos casos de variações previstas do ptioco.6&o e de erro de ope

ração.
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b) elaborar uma tabela onde, para cada situação anormal analJL

sada, sejam fornecidas as seguintes informações:

- exposição estimada (em homem-rem);

- métodos ou meios disponíveis para detectar a situação;

- causas da situação;

- as ações corretivas;

- os efeitos e conseqüências.

2.4 ACIDENTES

Fornecer análises das respostas da uiina âs situações postu-

ladas onde surjam demandas superiores à capacidade normal do p^o

ce&òo, do equipamento ou do confinamento, incluindo o crédito a

tribuido, ou não, ao funcionamento adequado de dÍApo6iti.vo* dt i£

&in.va ope.fLa.tiva ou de emergência.

2.5 CONCLUSÕES

Apresentar conclusões sobre o impacto da uàina e suas opera

ções sobre o meio ambiente, a saúde e a segurança do público e

do pessoal de operação.
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CAPITULO 3.0 - CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

Este capitulo deve fornecer informações completas sobre a Io

calização da aòina. e uma descrição detalhada das características

(geográficas, demográficas, meteorológicas, hidrológicas, sismo

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

evidenciar aquelas que influem no projeto da uiZna e na escolha

do pioci&ào.

Deve fornecer, também, uma avaliação das características do

tocai do ponto de vista de segurança, com identificação das hipó

teses adotadas e das ba6í6-de.-pioj'eto selecionadas, nos capítu

los subseqüentes, para satisfazer os critérios desenvolvidos no

capítulo 4.0 - "CRITÉRIOS PRINCIPAIS DE PROJETO".

3.1 GEOGRAFIA E DEMOGRAFIA DO LOCAL E ADJACÊNCIAS

3.1.1 LOCALIZAÇÃO

a) especificar a latitude e longitude da uòina, com pre

cisão de um segundo, e as coordenadas universais transversas de

Mercator, com a precisão de 100 metros.

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

se encontra o locai, bem como a sua situação em relação a aciden

tes geográficos e grandes obras de engenharia.

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

priada, abrangendo uma área centrada sobre a uòina, de raio i_

gual a 30 Km, pelo menos.

d) fornecer mapas adicionais com detalhes suficientes da

zona zxttn.na de modo a orientar sobre a situação relativa de

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

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

complementando essas informações com fotografias aéreas.

3.1.2 DESCRIÇÃO DO LOCAL
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a) fornecer um mapa, em escala apropriada, para definir

claramente:

- os limites do local e as distâncias de partes importantes

da u&ina a esses limites;

- a área considerada como ãfita de zxclu&ão.

b) descrever os direitos legais do finqazfitntz sobre a ã

rea do local (domínio, posse»arrendamento, servidão, etc).

c) descrever a topografia do local e vizinhança através

de cartas plani-altimétricas apropriadas.

d) descrever a cobertura vegetal e as características

do solo superficial do local, com detalhes suficientes para indi^

car risco de erosão e de incêndio potenciais.

e) identificar as vias de transporte e as linhas de

transmissão através do local.

3.1.2.1 Delimitações na Area de Exclusão

Identificar, no interior da avia. de. e.x.clut>ão, espa

ços delimitados nos quais serão controladas atividades não rela

cionadas diretamente com a operação da u&ina.

3.1.2.2 Divisas para Estabelecimento de Limites d<= Li hera

ção de Efluentes

a) identificar, com auxilio do mapa referido em

3.1.2 a) ou de outro mapa do local, a anta controlada, de modo a

ficar claramente delineada a linha divisória a ser usada no esta

belecimento de limites de liberação de efluentes.

b) indicar a situação da linha divisória em re

lação a rios, lagos e represas próximas.

c) definir com clareza as distâncias dos pontos de

liberação de efluentes da iL&lna. ã linha divisória.

3.1.3 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO E TENDÊNCIAS
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a) apresentar informações demográficas com base nos da

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

lação em função de distância e direção.

b) identificar num mapa da *eg-íão, de escala convenient

te , os lugares de agrupamentos populacionais mais importantes

(tais como cidades e vilas) dentro de um circulo de 30 Km, cen

trado na uò-Lna, traçando-se circunferências concêntricas nas

distâncias de 1,2,3,4,5,10,20 e 30 quilômetros, e dividindo-se

os círculos em setores de 22°30', cada um dos setores centra -

dos sobre um dos 16 eixos cardeais (isto ê, norte, norte-nordes

te, etc).

c) especificar dentro de cada um dos 16 setores referi

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

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

décadas, justificando os fundamentos da projeção.

d) identificar e justificar as variações populacionais

importantes, transientes ou sazonais.

3.1.4 usos DE ÁGUAS E TERRAS ADJACENTES

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

raio de 10 Km, caracterizando especialmente as atividades: pecu

ária, agrícola, industrial, residencial e recreacional, com su

ficientes detalhes para permitir uma estimativa razoável de co

metimento potencial â população de dose de radiação e de produ-

tos químicos: ácido nítrico (H NO3), flúor elementar (P2), fluo

reto de hidrogênio (HF), gás amônia (NH3) , hexafluoreto de ura

nio (UP6)e TBP-fosfato de tri-n-butila, resultantes dos efluen -

tes da uòina.

b) identificar agrupamentos situados em estabelecimen

tos tais como: escolas e instituições, especificando a localiza

ção e o número de pessoas.
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c) identificar a natureza das eventuais atividades con

duzidas no tocai, e não diretamente relacionadas com a operação

da uòina, explicando a inter-relaçao dessas atividades com a uòina.

3 .2 INSTRUÇÕES MIUTAFES, HDÜSIKEAIS E REDES ÜE TRflNSPORIE

a) fornecer a localização e a identificação de instalações

nucleares dentro de um raio de 30 Km, bem como das instalações

militares, industriais e das redes de transporte num raio de 10

Km, em um mapa que mostre claramente as respectivas distâncias

ã uòina e relação com a mesma.

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

as atividades de acordo com sua importância em relação ã seguran

ça da uòina.

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

conforme seja pertinente, os materiais produzidos, estocados ou

transportados, e as quantidades máximas em cada caso, com ênfase

naqueles itens que poderão apresentar risco â operação segura da

uòina.

3.3 METEOROLOGIA

Esta seção deve:

- descrever a meteorologia do local e da zona excetua,incluin

do informações suficientes para permitir uma avaliação in-

dependente pela CNEM, das características de difusão atmos

férica na área;

- identificar as condições meteorológicas que influenciam o

projeto e a operação da uòina;

3.3.1 CLIMATOLOGIA REGIONAL

a) descrever o clima da fizaião ressaltando as caracterís
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ticas devidas ao relevo, bem como indicar as condições sazonais do

tempo, incluindo: temperatura, precipitação, umidade relativa e

direção predominante de vento.

b) fornecer, com detalhes suficientes para a análise de

impactos sobre o projeto e a operação da uò<na, dados para a aná-

lise de problemas hidrológicos sobre a ocorrência e intensidade

de chuvas pesadas, tempestades de granizo, trombas d'água, tempes

tades com raios, e ventos fortes.

3.3. METEOROLOGIA LOCAL

3.3.2.1 Fontes de Dados

a) qualificar os sumários dos dados coletados no lo-

cal e em estações vizinhas, identificando os métodos e freqüências

de observação.

b) indicar os dados coletados especificamente com

vistas ã instalação da uiina..

3.3.2.2 Valores Normais e Extremos de Parâmetros Meteorológicos

a) fornecer sumários mensais dos dados de vento (dire-

ção e velocidade combinadas em classes), de temperatura, de umidade

(absoluta e relativa), de precipitação pluvial, de nevoeiro e bruma

úmida, e de condições de equilíbrio atmosférico (estrutura verti -

cal do perfil de temperatura, se disponível).

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

e umidades relativas combinadas, destacando os valores diários máxi_

mo, mínimo e médio.

3.3.2.3 Topografia

Fornecer uma descrição detalhada da topografia do

locai, incluindo:
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- um mapa topográfico que abranja uma área de 30Km

de raio, centrada na u.6ina;

- secções topográficas radiais, ao longo de 16 se-

tores centrados sobre os eixos cardeais, a par

tir da u&ina até uma distância de 10 Km.

3.3.3 PROGRAMA DE MEDIÇÕES METEOROLÓGICAS DO LOCAL

a) descrever o programa de medições meteorológicas em

curso no locat para obtenção de dados locais, e os programas a

serem usados, durante operações da uòlna, para estimar as concen

trações na zona exíe/ina, de efluentes monitorados na chaminé.

b) fornecer as distribuições de freqüência combinada de

velocidade de vento, direção de vento, e de condições de equilí -

brio atmosférico, baseadas em alturas de medição adequadas e pe -

rlodos de coleta de dados apropriados.

3.3.4 ESTIMATIVAS DE DIFUSÃO A CURTO PRAZO (ACIDENTE)

3.3.4.1 Fundamentos

a) fornecer estimativas conservativas da diluição

atmosférica nos limites do local, para períodos apropriados, a

pós um acidente, baseadas em dados meteorológicos do local e da

b) incluir a análise de qualquer influência que a

topografia do local possa ter sobre a difusão atmosférica.

3.3.4.2 Cálculos

Fornecer as equações e os parâmetros usados nas es

timativas da difusão atmosférica.

3.3.5 ESTIMATIVAS DE DIFUSÃO A LONGO PRAZO (ROTINA)

3.3.5.1 Fund amentos
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Fornecer estimativas realistas de diluição atmosfé

rica até 30 Km de distância da u&ina, com base em dados meteoro-

lógicos apropriados.

3.3.5.2 Cálculos

Fornecer as equações e os parâmetros usados nas es

timativas de difusão atmosférica.

3.4 HIDROLOGIA DE SUPERFÍCIE

Esta seção deve:

- descrever as características hidrológicas, hidrometeorolõ

gicas, oceanográficas e hidrográficas da fie.gi.ao, local e

zona e.xtinna, incluindo mapas adicionais, quando necessá-

rio ao esclarecimento;

- fornecer informações suficientes que permitam uma análise

independente de todas baoe.6-dz-pA.oje.to, requisitos de de

sempenho e procedimentos operacionais importantes para a

segurança , e relacionados com hidrologia;

- identificar as fontes de informações hidrológicas, hidrome

teorológicas, oceanográficas e. hidrográficas, os tipos de

dados coletados, disponibilidade dos dados e os métodos e

freqüência de coleta.

3.4.1 DESCRIÇÃO DA HIDROLOGIA

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

d'água , lagos e reservatórios;

b) fornecer o histórico dos dados fluviométricos e plu-

viométricos nas bacias hidrográficas, identificando os respecti-

vos valores máximos, médios e mínimos observados, avaliando sua

disponibilidade e a necessidade de informações adicionais locais;
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c) identificar os grupos de população que utilizem, como

fonte de abastecimento de água potável, águas superficiais com

possibilidades de contaminação pelos efluentes normais ou aciden-

tais da uò-ina, incluindo dados sobre o número de pessoas, taxas

de consumo de água e localização dos grupos de população identifi

cados;

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

áreas adjacentes, indicando a eventual relação com o abastecimen-

to d'água ou sua influência adversa sobre a uiina, decorrente de

causas naturais ou anormais;

e) incluir um mapa do local, indicando quaisquer altera-

ções propostas para as características de drenagem natural;

f) referir-se aos mapas fornecidos no item 3.1.2 e iden-

tificar a posição da uAina e outras obras de engenharia, tais co

mo: reservatórios de abastecimento, torres de resfriamento e ba

cias de acumulação;

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

estruturas de controle de vazão a montante e a jusante, explican-

do seus critérios de operação.

3.4.2 ANALISE DE CHEIAS

a) resumir os tipos de eventos causadores de che.ía& ex-

plicando o evento dominante (freqüência, intensidade). As informa

ções básicas necessárias estão, de um modo geral, discriminadas

nos itens 3.4.3 a 3.4.5.

b) demonstrar a capacidade geral dos it&ni izlacionado*

à 4e<javança para resistir a ch&ia maxima pfiovavtl e â ação erosi-

va das águas.

3.4.2.1 Histórico das Inundações
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a) informar sobre a freqüência, intensidade e cau

sa de inundaçõe.6 ocorridas no passado.

b) fornecer uma sinopse do histórico das inunda-

çõeA (data, nível, descarga de pico, áreas atingidas).

3.4.2.2 Considerações para o Projeto contra Inundação

a) basear o projeto de proteção contra inundaçõet,

para itzn& K2JLac.i0na.d0h 5 Anguiança, no n.Zve.1 máximo p>iovãv<il de

água calculado a partir da análise de diversas cktiat, hipotét^

cas.

b) avaliar as condições hipotéticas admitidas,tan

to estática como dinamicamente, com vistas ã determinação do rú

vel de projeto para proteção contra inundações e das cargas indu

zidas por via dinâmica.

3.4.2.3 Efeitos de Precipitação Intensa Local

a) descrever os efeitos da pizcipitação máxima pio

vãve.1 (ver subitem 3.4.3.1) sobre as áreas de drenagem adjacentes

e sistemas de drenagem do tocai.

b) tabelar as intensidades de precipitação pluvial

para incrementos de tempo selecionados e criticamente ordenados ,

bem como, fornecer as características e descrições dos modelos de

deflúvio e estimar os níveis d1água resultantes.

c) resumir os critérios de projeto dos sistemas

de drenagem do Zocal, fornecendo uma análise que demonstre a capa

cidade desses sistemas em proteger de inundaçõtò os itzM> netacio

nadoò 5 i,zgu.fia.nça, devido à pizcípítação máxima pnovável na

área da uàína.
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3.4.3 CHEIA MAXIMA PROVÁVEL (CMP) EM CURSOS D'AGUA

a) descrever a chzia máxima piováve.1;

b) considerar todos os fatores contribuintes para o de

flúvio da che.ia máxima pKováv&l;

c) resumir os locais e os níveis de água correspondentes

para os quais foram feitas determinações da CMP, incluindo a dre-

nagem do local.

3.4.3.1 Precipitação Máxima Provável (PMP)

a) proceder ãs análises detalhadas de tempestades

causadoras de che.ia& históricas na região geral da bacia de dre-

nagem em estudo?

b) incluir modificações e extrapolações de dados

históricos, para refletir relações chuva-deflúvio mais rigorosas

que as realmente registradas, na medida em que sejam considera -

das como de ocorrência razoavelmente possível, de acordo com o

ponto de vista hidrometeorológico;

c) considerar a configuração da tempestade (orien-

tação da distribuição espacial), maximização de quantidades de

precipitação (incluir uma descrição dos procedimentos de maximi-

zação e estudos disponíveis sobre a área), distribuições no tem -

po, efeitos orográficos, centro de tempestades, efeitos sazonais

e freqüência das tempestades anteriores.

d) apresentar a distribuição (tempo e espaço) da

precipitação maximizada da tempestade selecionada para pfiecipita_

çáo maxima pnovívzl (PMP).

3.4.3.2 Perda? da Precipitação

a) descrever a capacidade de absorção da bacia,in

cluindo consideração de perdas iniciais, taxas de infiltração e

precipitações anteriores.

3-10



NE-1.11 CNEN 49

b) comprovar essas considerações por meio de refe

rências a estudos regionais ou apresentação de estudos detalha

dos da relação chuva-deflúvio no local.

3.4.3.3 Modelo de Deflúvio

a) descrever as características de resposta hidro

lógica da bacia quanto à precipitação (tal como kiin.OQia.ma. unitã

Klo) , à verificação com che.ia& históricas ou métodos sintéticos,

e não linearidade do modelo para altos índices de chuva.

b) fornecer uma descrição das áreas de drenagem

das bacias secundárias (incluindo um mapa), suas dimensões e ca

racterísticas topográficas das vertentes.

c) incluir uma tabela com todas as áreas de drena

gem, deflúvios e coeficientes de propagação da onda de. cheia em

reservatórios e canais. Também fornecer informações sobre os ti

pos de solos e cobertura vegetal das bacias.

3.4.3.4 Descarga da Cheia Máxima Provável

a) fornecer o hiduoquama do escoamento da CMP re

sultante da putaipitaçÕLO máxima pfiovãve.1, considerando as carac-

terísticas hidrológicas das influências potenciais de barragens

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

truturas fluviais de regularização ou de elevação do nível de á

gua. Caso tais barragens ou estruturas não sejam projetadas ou

construídas para suportar a CMP (ou o fluxo de ruptura de barra-

gem a montante), adicionar ã estimativa da CMP, as vazões máximas

de água e os efeitos estáticos e dinâmicos resultantes da onda d<?

cheia (referir-se ao subitem 3.4.4.2).

b) analisar o comportamento do modelo de deflúvio

e a aptidão do modelo para computar chtiab de várias grandezas ,

até a severidade de uma CMP.
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c) fornecer as considerações de propagação da onda

de chzia em reservatórios e canais, com discussão apropriada das

condições iniciais, estruturas de descarga (com ou sem controle),

vertedouros (com ou sem controle), capacidade das barragens em

suportar a ação coincidente da onda e vento no reservatório, in

cluindo discussões de elevação do nível da água, aZtWia dz onda

significativa, altuia de. onda máxima e d&piaiamunto. Fornecer,

também, os dispositivos de proteção contra ondas, a capacidade

de projeto do reservatório, a capacidade para CMP e a ação coin

cidente de ondas e vento, as regras de operação de controle de

(-htiais e de emergência dos reservatórios.

d) fornecer o hidiognama de descarga da CMP esti_

mada para o local e um hídfiogfiama similar sem os efeitos de re

servatõrio a montante, para permitir a avaliação dos efeitos de

reservatório e uma comparação regional da CMP estimada.

3.4.3.5 Determinação dos Níveis de Ãgua

Estabelecer a correlação entre a descarga de pico

estimada da CMP e a elevação de nível de água usando, quando a

plicável, dados de secções transversais e de perfis, reconstitui

çâo de cke.íaò históricas (com consideração de marcas dos níveis

de áqua máximos ^ descargas estimadas), métodos de propagação de

onda dt> chzia, coeficientes de rugosidade, perdas de carga em

pontes e outras instalações, verificação e extrapolação de coe

ficientes para a CMP, estimativa dos perfís da superfície de á

qua da CMP, e áreas de inundação.

3.H. 3 . 6 Atividades Coincidentes de Onda e Vento

Analisar, em cada itzm nnAacionado ã 4í>.gutOH

ça, o eòpnaiamtnto, altaiai, do. onda e efeitos estáticos e dinâ

micos, resultantes da ação de onda e vento passível de ocorrer
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coincidentemente com o nível máximo de água da CMP.

3.4.4 RUPTURAS POTENCIAIS DE BARRAGENS (INDUZIDAS SISMICAMENTE)

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

feitos decorrentes de rupturas potenciais de barragens, induzi-

das sismicamente, considerando o limite superior da capacidade

da child.

b) considerar a influência potencial de barragens e es-

truturas fluviais a montante na elevação ou regularização do ní-

vel de água.

c) considerar a vazão e o nível máximo de água resultan-

tes da ruptura induzida sismicamente de uma ou mais barragens ,

com os reservatórios cheios, sob as mais severas condições prov£

veis, incluindo, se for o caso, o potencial para rupturas de bar

ragens subseqüentes a jusante, devido â ondaA de cheia.

d) analisar as rupturas potenciais por indução sísmica ,

das barragens ã jusante que sirvam, também, como fonte regulado

ra de suprimento de água â u&ina.

3.4.4.1 Descrição dos Reservatórios

a) descrever as localizações de barragens existen-

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

condições no local.

b) relacionar as áreas de drenagem acima dos reser-

vatórios.

c) descrever os tipos de estruturas, benfeitorias

e proprietários.

d) fornecer os critérios sísmicos de projeto das

barragens eos critérios de projeto dos vertedouros.

e) relacionar nível e volume de água para reserva-

tórios pertinentes, fornecendo previsões de uso a curto e longo
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prazo.

3.4.4.2 Análise Geral de Rupturas de Barragem

a) analisar as localizações de barragens (a montan

te e a jusante), os modos potenciais de rupturas e os resultados

de rupturas de barragens por indução sísmica ou de outros tipos,

que possam causar as condições mais críticas (inundações ou ní̂

veis mínimos de água caso estejam relacionados ã operação da ut,i

na) para o local (referir-se ao subitem 3.4.3.4).

b) considerar possíveis deslizamentos de encostas,

níveis anteriores dos reservatórios e vazões dos rios, em coin

cidência com o pico de chziai (vazão base).

c) fornecer a determinação da vazão de pico no to_

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

uma análise sumária, que as condições admitidas correspondem ao

pior evento.

d) descrever os métodos usados, identificando os

coeficientes adotados.

3.4.4.3 Análise do Escoamento Não Permanente Decorrente <]e

Rupturas Potenciais de Barragens

a) utilizar na determinação dos efeitos de ruptu

ras de barragens sobre o local (subiten 3.4.4.2), métodos analí_

ticos aplicáveis a grandes chziai, artificiais, com coeficientes

apropriadamente aceitáveis, e nos quai? são também consideradas

as ondai de. cheia através de reservatórios a jusante das ruptu

ras.

b) justificar as estimativas de vazões anteriores

e dos efeitos, estáticos e dinâmicos, da onda de cheia, incluí

das para atenuar a ação inundante a jusante de uma ruptura de

barragem.
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c) onde aplicável, considerar os efeitos da onda

rfe chtJLa. no rompimento de barragens sucessivas.

3.4.4.H Níveis de Água do Local

a) descrever o fizmanòo, o regime não permanente ou

outro cômputo usado na estimativa da elevação do nível de água

(subitem 3.4.4.2) para a ruptura mais critica de barragem a mon

tante, analisando a confiabilidade.da estimativa.

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

sam ocorrer simultaneamente, de forma similar àquela descrita no

subitem 3.4.3.6.

3.4.5 INUNDAÇÃO MAXIMA PROVÁVEL DECORRENTE DE MARÉ" METEOROi/>ni_

CA

3.4.5.1 Ventos Máximos Prováveis e Parâmetros Meteoroló^

cos Associados

a) definir condições hipotéticas de ventos que

possam resultar da combinação mais severa de parâmetros meteoro

lógicos possíveis na KQ.QÍ.Õ.0 , e que possibilitem a massa de ar se

mover ao longo de um caminho crítico e com velocidade de transia

ção máxima.

b) fornecer a determinação detalhada dos ventos má

ximos prováveis, envolvendo análise minuciosa de tempestades

historicamente reais em toda a ne.gião, e certas modificações e

extrapolações de dados para refletir um mecanismo meteorolóqico

de vento mais severo do que aqueles registrados, compatível com

o raciocínio usado em meteorologia. As condições máximas prova

veis são as combinações mais severas dos parâmetros hidrometeoro

lógicos, que possam vir a produzir uma male. meteoloUõgíca (prati.

camente sem risco de ser excedida).

c) postular o evento hipotético definido em a ) , ao
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longo de um caminho crítico e numa velocidade de translação mãx.i

ma, com base em correlações de parâmetros de tempestades regi£

tradas.

d) fornecer informações e bases suficientes para

assegurar que os parâmetros adotados constituem a combinação

mais severa.

3.4.5.2 Histórico das Marés Meteorológicas

a) analisar a proximidade do local em relação a

grandes massas de água com probabilidade de atingir instalações

relacionadas â segurança, através de inundacõz& provocadas por

mafL&i me.te.oiologica.6.

b) estimar o n.Zve.1 máximo pnovável de ãgua para o

local especifico, com base em análises hidrometeorológicas rela

tivamente abrangentes e na aplicação de critérios meteorológicos

máximos prováveis (como movimentos de frentes de borrascas ou ou

trás ventanias de tipo frontal), em combinação com as caracterís

ticas hidrológicas criticas.

c) determinar os efeitos dos nZvt£& cfe ãgua e da

ação das ondas nas estruturas, superpondo os efeitos do evento

meteorológico máximo provável aos níveis anuais máximos coinci -

dentes de marés astronômicas e matizo me.tzofiolog4.cai e ã ação das

ondas associadas.

d) historiar as ocorrências das ma.A.é-4 me\tto\o Pógi -

caò na orla marítima do local

3.4.5.3 Origens das Marés Meteorológicas

a) analisar as considerações possíveis e aplica -

veis ao local , sobre ventania do tipo frontal, movimento de £r< :i

tes de borrascas e os mecanismos das maxé,i meteofcolõgicaò.

b) incluir na análise o nível de referência da água

no Cocai, a determinação da mdnz mztzoiolaq-ica dominante

_ _
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provocada por tempestade (fornecer os parâmetros meteorológicos

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

ventos, direção ou rumo de aproximação, efeitos de fundo e con

firmação com eventos históricos), o método usado e a análise do

hidtogftama da man.0. mtte.0fiológica.

3.4.5.4 Ação de Ondas

a) analisar as atividades geradas por ventos que

possam ocorrer, independente, ou coincidentemente com uma é

meteoiológica.

b) fornecer estimativa do período de onda, das

vaçõe.6 do nZvel médio e. altuKaò de. onda* oignifticativao e das

elevações do nível médio e altutia& de onda mãximab, coincidentes

com o hidtiogiama do nZve.1 de. ãgua.

c) apresentar dados específicos sobre a maior altu

ra de quebra de onda, a zlevaçZo do nZve.1 rríídic de água e o

eipfiaiamento que possam alcançar iteni fie.lac.ionadot> a be.gun.anca.

3.4.5.5 Ressonância

Analisar a possibilidade de oscilações de ondas

com periodicidade natural, tais como fenômenos de ressonância em

portos e de reflexão em lagos e quaisquer efeitos resultantes no

local.

3.4.5.6 Espraiamento

a) fornecer estimativas do ebptiaiamento nas insta

lações da uòina.

b) analisar os nlveíò de. ãgua em cada instalação a

fetada e a proteção a ser fornecida contra efeitos estáticos, di

nâmicos e de respingos. Referir-se ao subitem 3.4.5.4 para ondas

em arrebentação.

3.4.5.7 Estruturas de Proteção
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Analisar a localização e critérios de projeto para

quaisquer estruturas especiais de proteção dos Átznò izlaziona

do 6 a agu/iança contra as mati.ê.& mitzotiolÔgÀ.ca.6 , reflexão de

ondas e outras ações de ondas.

3.4.6 FONTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.6.1 Canais

Fornecer, com respeito aos canais de água relacio

nados ã segurança (referência ao item 3.4.9), as baí>i&-di-p>iojz-

to para capacidade e para proteção contra ondas e vento, conside

rando uma borda livre aceitável e, onde aplicável, a aptidão pa

ra suportar a chzla máxima piovável e a mafit mztzonoZOgica máxi-

ma provável.

3.4.6.2 Reservatórios

a) fornecer, com respeito aos reservatórios de á-

gua relacionados à segurança (referência ao item 3.4.9), as ba-

òzò-dz-pfLOjzto para capacidade e para proteção contra ondas e

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

a aptidão para suportar a cfie-ta maxima pxovávtl.

b) analisar a capacidade de cada reservatório re-

ferido em a ) , descrevendo os modelos comprovados de escoamento

(p.ex: kídtioQXama. unitáiío) e de propagação de uma unda cfe cheÃa

a jusante, o projeto de vertedouro de emergência e a proteção na

descarga.

3.4.7 DESVIO DOS LEITOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO

a) analisar as possibilidades de desvio ou modificação

de leitos das fontes de água a montante, tais como cortes de

meandros de rios, bloqueios ou subsidência, considerando as evi-

dências históricas e topográficas da legião.

b) fornecer o histórico de desvios em curso de água da
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legião.

c) descrever as fontes alternativas de água, disponíveis

no caso de serem possíveis desvios.

3.4.8 REQUISITOS DE PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÕES

a) descrever as conseqüências estáticas e dinâmicas de

todos os tipos de inundações, em cada item KQ.ta.cJLonado 5. ie.guA.an

ça.

b) fornecer as baòeò-de-puojeto e referir-se a discus_

soes concernentes, apresentadas,em outras seções e itens do RAS,

com o fim de demonstrar a aptidão de todos os itenò fielacionadoA

ã &eguH.ança, para suportar as condições da inundação de projeto.

3.4.9 CONSIDERAÇÕES SOBRE NÍVEIS MlNIMOS DE ÁGUA

3.4.9.1 Vazão Mínima em Cursos Fluviais

Estimar o nível de água e a vazão mínima prováveis

resultantes da estiagem mais severa considerada razoavelmente

possível na legião, se o suprimento de água tiver relação com a

segurança da uAina.

3.4.9.2 Histórico dos Níveis Mínimos de Água

Analisar o histórico do controle dos níveis mín:l

mos de água, das vazões de cursos fluviais, e, ainda, as probaM

1idades no caso de serem usados métodos estatísticos com o fim

de extrapolar vazões ou níveis para condições mínimas prováveis.

3.4.9.3 Controle Futuro

a) fornecer, caso a água seja usada para finalida

des relacionadas ã segurança, as estimativas de vazões, durações

e níveis para as condições de fluxo mínimo provável, consideran

do os usos futuros.

b) fundamentar qualquer recurso disponível para
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aumento da vazão para uso da u&<Lna.

3.4.10 CAPACIDADE DE ASSIMILAÇÃO PELO MEIO AMBIENTE DOS EFLUEN

TES LIBERADOS

a) descrever:

- a capacidade das águas de superfície e subterrâ

neas locais para dispersar, diluir ou concentrar

as liberações normais e acidentais de efluentes lí̂

quidos radioativos e materiais potencialmente peri

gosos para todas as condições operacionais previs

tas, desde que tais liberações possam se relacio

nar aos usos potenciais, existentes ou futuros, des

ses recursos de água;

- os efeitos relacionados à segurança, de liberações

normais e acidentais de radionuclídeos, materiais

potencialmente perigosos e água aquecida, nas á

guas de superfície e subterrâneas, tais como qual

quer possibilidade de recirculação, concentração

de sedimentos, curto-circuitos hidráulicos de re

servatõrios de água»

3.4.11 COMPOSIÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA DE CURSOS D'ÁGUA ADJACEN

TES

a) fornecer detalhes da composição química e biológica

dos cursos de água que possam ser afetados pela localização da

uòína.

b) utilizar as informações do item a ) , juntamente com

outros dados hidrológicos, para demonstrar que a operação da uòi

na não criará problemas relacionados ã segurança ambiental.

3.5 HIDROLOGIA SUBTERRÂNEA

3..S.1 CARACTERÍSTICAS DA ZONA EXTERNA
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a) descrever os lençóis de água subterrâneos, formações,

fontes e sorvedouros relacionados com o local.

b) analisar as direções de fluxo, gradientes, o potenci.

ai de reversibilidade do fluxo de água subterrânea, e os efeitos

do uso futuro em áreas de recarga do lençol freâtico sujeitas ã

influência da u&Ã.na.

c) fornecer um levantamento dos usos, usuários, (quanti

dades, nlv&ii de Água, posição e rebaixamento) e níveis piezomé

tricôs, posição de fontes e detalhes de fatores que afetem a va

zão, dentro da zona de influência potencial da uA-cna.

3.5.2 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

a) fornecer dados sobre níveis e análise química da á

gua subterrânea, vazão, permeabilidade, porosidade e gradiente

no local.

b) especificar as fontes propostas e o uso previsto nas

instalações da uòina.

c) fornecer um mapa de contorno do nível do lençol freá

tico, mostrando a posição de todos os poços de monitoração usa

dos para detectar um possível vazamento ocorrido na ubina.

d) identificar as áreas potenciais de recarga do lençol

freâtico, dentro da zona de influência da ut>ína, e analisar os

efeitos de construção, incluindo rebaixamento do lençol freâtico

em tais áreas.

3.5.3 ANÁLISE DA MIGRAÇÃO DE CONTAMINANTES

Desenvolver, com base nas características hidrogeológi

cas do local (gradientes, permeabilidade, dispersão, diluição,

troca iônica, infiltração) um modelo que permita a avaliação de:

- a capacidade de migração de contaminantes decorrentes

da operação da uAÍna para águas subterrâneas;

- o tempo necessário para que a contaminação atinja o
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usuário, atual ou futuro, mais próximo da utina.

3.6 GEOLOGIA E SISMOLOGIA

3.6.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

a) apresentar as informações básicas sobre geologia e

sismologia, relativas ã KIQÍCLO e ao local em particular.

b) referenciar as informações obtidas de relatórios pu

blicados, mapas, comunicações reservadas ou outras fontes.

c) documentar adequadamente as informações obtidas de

levantamentos, investigações geofísicas, sondagens, trincheiras

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

grafias, resultados de laboratórios, identificação dos princi^

pais pesquisadores e outros dados.

3.6.1.1 Geologia Regional

a) descrever a fisiografia da ne.qião, incluindo um

mapa fisiográfico regional com a localização da aòlna.

b) descrever as condições geológicas estruturais,

estratigrãficas e litológicas da fi&gião, relacionando estas con

dições ã história geológica e a aspectos tectônicos.

c) fornecer informações detalhadas sobre a ativida

de sísmica, de subsidincia ou de soerguimento, cuja ocorrência

na fie.aiã.0 seja conhecida.

d) incluir mapas e perfís, mostrando os aspectos

de interesse.

3.6.1.2 Geologia Local

a) descrever a fisiografia do local, analisando

sua conexão com a fisiografia da legião e fazendo referência a

mapas topográficos já apresentados.

b) descrever as condições geológicas estruturais,
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estratigrâficas e litolôgicas do local e relacioná-las â nisto

ria geológica e ã geologia regional.

c) fornecer plantas, mapas e perffs, com a locaLi

zação das principais estruturas da aòlna e seu relacionamento

com os materiais de subsuperflcie e a topografia do local.

3.6.1.3 Exploração Geotécnica

Fornecer, conforme seja necessário para a análise

detalhada da geologia do local, dados obtidos por aerofotograme

tria, sondagens, ensaios (inclusive medidas de permeabilidade, po

rosidade e troca iônica), mapeamento por refração sísmica e ou

trás medidas geofísicas.

3.6.2 ANÁLISE DE ESTABILIDADE GEOLÕGICA

Fornecer informações sobre o processo de seleção de da

dos para a determinação das baAe.6-de.-ptLOJe.to relativas ao movi

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

ções já apresentadas em outras seções ou itens.

3.6.2.1 História Sísmica da Região

Avaliar, com base na análise da sismicidade nisto

rica e alterações geológicas resultantes, os fatores necessários

ao desenvolvimento de ba&zò-de-piojtto e cniteiiob principal* rfe

pioi&to para a uòína.

3.6.2.2 Movimento Vibratório do Solo

a) determinar, a partir de informações disponíveis,

os componentes horizontal e vertical do movimento sísmico possí

vel de ocorrer no local.

b) identificar e descrever as e.t>tmxturia& tzctôni_

ca& subjacentes ao local e ã área circunvizinha.

3.6.2.3 Falhamento de Superfície
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Justificar, com auxilio dos dados disponíveis so

bre ia.lha&, a necessidade ou não do projeto estrutural da aòlna

considerar acomodação de terreno, devido a possível falhamento

de superfície.

3.6.2.4 Estabilidade dos Materiais de Subsuperfície

Analisar as características de materiais de subsu

perfície com influência na seleção de baò&ò-de.-pfiojzto estrutu-

ral, abrangendo , além das propriedades geotécnicas desses mate

riais , as áreas de subsidência potencial e zonas com deforma -

ções ou alterações.

3.6.2.5 Estabilidade das Encostas

Fornecer informações e justificativas apropriadas

a respeito da estabilidade de todas as encostas naturais e arti

ficiais (cortes e aterros), cujo colapso poderia afetar adversa

mente a uòlna, determinando , também, o respectivo potencial

de inundação induzida do local.

3.7 CONDIÇÕES QUE AFETAM A CONSTRUÇÃO E A OPERAÇÃO DA USINA

Resumir todos os fatores desenvolvidos neste capítulo, jul-

gados significativos para a seleção das ba&z&-dt-pioi<Lto da uòl

na e instalações associadas.
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CAPITULO 4.0 - CRITÉRIOS PRINCIPAIS DE PROJETO

Este capitulo deve identificar e descrever os ciltíiio6 piin

dpaiA de pnoj&to adotados para a a&lna e todas as considerações

sobre as alternativas disponíveis para o atendimento desses cri-

térios, uma vez que não são permitidas alterações nos mesmos

após a emissão da Licença de Construção.

4.1 FINALIDADE DA USINA

Esta seção deve descrever em termos gerais a u&ina,suas fun-

ções , sua capacidade, tipo de alimentação e produtos.

4.1.1 ALIMENTAÇÃO DA USINA

a) fornecer uma descrição detalhada das características

químicas,físico-químicas e radioqulmicas do concentrado ou de

outros produtos de urânio a serem processados na uòina e respec-

tivos acondicionamentos.

b) incluir especificações da Aolução de alimentação para

o p>ioci&t>o, tais como composição química,concentração em urânio

e impurezas.

c) incluir na apresentação das características de radioa

tividade o histórico do concinthado ou de outros produtos de urânio.

4.1.2 PRODUTOS E SUBPRODUTOS

Identificar os produtos intermediários , final e subprodu

tos resultantes da operação da u&ina,incluindo suas eòpecí^lca -

çõe.t> e características.

4.1.3 FUNCIONAMENTO GERAL DA USINA

a) fornecer informações relacionadas com o funcionamento

global da uiína.

b) incluir o tratamento de rejeitos feito no tocai,depo-

sição de rejeitos ou áreas de retenção, transportes, suprimentos

de água e de serviços auxiliares.
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4.2 CRITÉRIOS DE SEGURANÇA MECÂNICA E ESTRUTURAL

Esta seção deve identificar e quantificar, com base no local

selecionado, as características geológicas e ambientais utiliza-

das como tK.i£ô.KJLot> pfLÍncípaíò de pio jato.

4.2.1 CARGAS DE VENTO

a) fornecer informações sobre velocidade de vento, in-

cluindo a distribuição vertical e o fator de rajada.

b) determinar as forças aplicadas que são usadas no

projeto estrutural, de acordo com os subitens seguintes.

4.2.1.1 Velocidade de Vento de Projeto

Especificar o valor da velocidade de vento de

projeto e o intervalo de recorrência.

4.2.1.2 Bases Para Seleção da Velocidade de Vento

Analisar as bases adotadas para a seleção da

velocidade de vento, incluindo o histórico dos ventos e os da

dos registrados.

4.2.1.3 Distribuição Vertical da Velocidade e Fator de

Rajada.

Apresentar os perfis de distribuição vertical

da velocidade e o fator de rajada utilizados na obtenção da velo

cidade de vento de projeto.

4.2.1.4 Determinação das Forças Aplicadas

a) descrever os procedimentos usados para trans

formar os dados de velocidade de vento em forças aplicadas sobre
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as estruturas, incluindo a distribuição de forças de vento e coe

ficiente de arrasto utilizados.

b) especificar a distribuição e grandeza das

forças aplicadas que forem calculadas para cada estrutura.

4.2.2 INUNDAÇÕES

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

nientes de forças desenvolvidas pela cfie-ta máxima ptvovãv&l , in

cluindo a altura de água e fenômenos dinâmicos, como por exemplo

a velocidade.

b) relacionar os critérios de projeto aos dados desenvojL

vidos na seção 3.4 - "HIDROLOGIA DE SUPERFÍCIE".

4.2.2.1 Níveis de Inundação

Fornecer os níveis de inundação usados no proje-

to de cada estrutura, para o cálculo da flutuabilidade e efeitos

da força estática da água.

4.2.2.2 Fenômenos Considerados nos Cálculos das Cargas de

Projeto

Identificar e analisar os fenômenos relacionados

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

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

4.2.2.3 Aplicação da Força de Inundação.

Descrever c modo de aplicação das forças e outros

efeitos resultantes de cargas de inundação.

4.2.2.4 Proteção Contra Inundação

Descrever as medidas de proteção contra inundação

para sistemas e componentes vitais que estejam localizados no sub

solo ou abaixo do nível da inundação.

4.2.3 PROJÉTEIS INTERNOS E EXTERNOS
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Fornecer os critérios de projeto relativos à proteção

contra projéteis internos e externos, incluindo detalhes sobre

os projéteis previstos, com as respectivas velocidades e forças

envolvidas.

4.2.4 SISMOS

a) fornecer os critérios de projeto sísmico para constru

ção da usina e equipamentos associados, definindo o 6it>mo de. dtt>-

tA.Qn.me.nto &tQU.Ko e o &Í6mo bãiico de. operação determinados .

b) apresentar detalhes suficientes de modo a possibili-

tar uma avaliação independente dos ch.ite.nioi, pfUncipaiò de. ptioje_

to selecionados.

4.2.5 CARGAS DEVIDAS AO PROCESSO E EQUIPAMENTOS

a) estabelecer, para fins de calculo estrutural,os cri-

térios de carga para acomodar a contribuição de equipamentos do

pfioctò&o e dos materiais neles contidos.

b) relacionar, para cada sistema, as condições da u&ina

e a combinação das cargas de projeto (p.ex., cargas normais de

serviço ou de operação, cargas sísmicas) que forneçam as ba&tò -

de -pKoj&to de sistemas ou componentes.

c) classificar, quando aplicável, a combinação de car -

gas de projeto tendo em vista as condições de operação da uòina. :

normal, anormal, emergência e em caso de falhas.

d) especificar os limites de tensão de projeto e os crî

térios de deformação associados com as diversas condições de ope

ração da uuna.

4.2.6 CRITÉRIOS DE COMBINAÇÃO DE CARGAS

a) descrever os critérios selecionados para a combina -

ção de cargas a fim de assegurar a integridade mecânica e estru-

tural da
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b) definir as cargas e combinação de cargas ãs quais a

uòina está sujeita, incluindo os fatores de carga selecionados

para cada componente de carga onde forem usados esses fatores.

c) especificar o método de projeto usado com a combinação

de carga e quaisquer fatores de carga.

d) descrever as cargas atuantes nas estruturas (tais co-

mo cargas mortas, cargas vivas e empuxos de terras), bem como as

cargas do acidente ba&z-dz-ptiojeto e as resultantes de fenôme

nos naturais (tais como: sismos, c/zciaá e ventos) e também, os efei

tos de projéteis específicos para o local.

e) fornecer as combinações de carga de projeto utiliza-

das para examinar os efeitos em áreas de interesse, tais como:pe-

netração , descontinuidades estruturais, zonas de ancoragem de

cabos protendidos, apoios das vigas de ponte rolante e locais de

altos gradientes térmicos.

f) incluir na alínea e) , as cargas dependentes do tempo,

tais como efeitos de temperatura, de retração, de deformação len-

ta e outros efeitos relacionados.

g) justificar o eventual uso de método de limites últi-

mos com um fator de carga igual a 1,0.

4.2.7 CARGAS HIDROSTÁTICAS DE SUBSOLO

a) descrever as ba.6e.6-de.-pAojzto para cargas hidrostáti-

cas induzidas por água subterrânea em trechos de subsolo abaixo

dos sistemas , componentes e estruturas relacionados a segurança ,

analisando o desenvolvimento dessas ba.6Zò-dQ.-p\ojeto.

b) descrever, nos casos em que o rebaixamento do lençol

d1água for crítico para a integridade das estruturas relacionadas

à segurança, as bases para as cargas hidrostáticas de subsolo pre

vistas durante a construção e os métodos de rebaixamento de len -

çol para obtenção <3e tais cargas.
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c) analisar as bases hidrodinâmicas do projeto de prote

ção contra ondas de pressão induzidas sismicamente, onde forem

propostos poços de rebaixamento do lençol d'água para fins rela

cionados à segurança.

d) verificar a compatibilidade das baòzò-dt-pKojtto des

critas neste item 4.2.7 com as condições de água de subsolo.

4.3 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

4.3.1 GENERALIDADES

Identificar os itzni que exigem consideração especial no

projeto, devido a seleção do local , seleção do pfiocuòo ou pre -

venção de liberações.

4.3.2 PROTEÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMAS E BARREIRAS DE CONFINAMENTO

4.3.2.1 Sistemas e Barreiras de Confinamento

Analisar cada método de confinamento usado para as-

segurar que não ocorra uma liberação não controlada de radioativJL

dade (urânio, tôrio e seus descendentes) e materiais potencialmen

te perigosos para o meio ambiente, obedecendo ã seguinte sistemá-

tica:

- incluir os critérios de proteção contra qualquer acidente in

terno postulado ou fenômenos naturais externos;

- fornecer os critérios de projeto selecionados para vasos, tu

bulações, sistemas de efluentes e confinamento auxiliar.

4.3.2.2 Ventilação-Descarga Gasosa

a) descrever os critérios selecionados para f o m e -

cer ventilação apropriada, mostrando os padrões de capacidade pa

ra condições normais e anormais e a garantia de continuidade de

operação sob condições de acidente e com instrumentação especial

de controle.
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b) estabelecer os critérios para o projeto dos

sistemas de ventilação e de descarga gasosa, incluindo:

- desempenho mínimo dos filtros, com relação a eficiência de

remoção de partículas e queda de pressão máxima;

- desempenho mínimo de outros equipamentos de remoção de ra

dioatividade e gaòeó pote.nc.iat.me.nte. peiigo&oi;

- desempenho mínimo dos equipamentos de renovação de ar.

4.3.3 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAÇÃO PARA PROTEÇÃO FÍSICA E RA-

DIOLÕGICA

4.3.3.1 Equipamentos

Analisar os critérios de projeto para os itens prin

cipais de equipamentos para proteção.

4.3.3.2 Instrumentação

Analisar os critérios de projeto para a instrumenta

ção de proteção.

4.3.4 RADIOPROTEÇAO

Fornecer, complementando o item 4.3.2, os critérios de

projeto adicionais relativos ã radioproteção.

4.3.4.1 Controle de Acesso

Descrever os métodos e procedimentos programados pa

ra o interior das instalações, visando limitar o acesso ao estri-

tamente necessário, de forma a minimizar a exposição do pessoal.

4.3.4.2 Blindagem

a) fornecer, para cada área, uma estimativa de ex -

posição do pessoal em homem-rem por ano.

b) determinar a dose de projeto em áreas ocupacio -

nais , quando se considerar os parâmetros tempo e distância.

c) demonstrar que uma maior redução da exposição
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não é razoavelmente exeqüível.

4.3.4.3 Sistemas de Alarme Contra Radiação e Gases Poten

cialmente Perigosos

Descrever os critérios relativos aos níveis de

ação dos sistemas de alarme contra radiação e ga&e.& potznciatimn

te. p&fiigo&oò.

4.3.5 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO

Fornecer os critérios de projeto adotados para garantir

o desempenho satisfatório de todas as funções de segurança, em

condições previsíveis de incêndio e explosão.

4.3.6 MANUSEIO E ESTOCAGEM DE COMPOSTOS DE URÂNIO E REJEITOS

RADIOATIVOS

4.3.6.1 Recebimento e Estocagem da M-imuntação , dos Pro

dutos Intermediários de urânio e de Hexafluoreto

de Urânio.

a) descrever os critérios de projeto para recebi

mento e estocagem da alX.mtntação, dos produtos intermediários de

urânio e de hexafluoreto de urânio.

b) incluir os critérios para controle da contami-

nação, manutenção do ar, prevenção e atenuação de quedas de reci_

pientes de transporte, e recebimento desses recipientes danifica

dos.

4.3.6.2 Manuseio e Estocagem dos Rejeitos Radioativos

Estabelecer os critérios para o manuseio, trata -

mento e estocagem de rejeitos radioativos, incluindo:

- redução de volume;

- minimização de l iberações de compostos de urânio e da ra -

dioatividade de urânio,tõrio e seus descendentes durante o tratamento;
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- conversão em formas sólidas;

- adequação de formas para estocagem;

- monitoração durante a estocagem, para demonstrar a integrida

de do confinamento;

- confinamento seguro durante estocagem;

- adequação das condições dos rejeitos químicos e radioativos;

- descontaminação final, recuperação e deposição durante o

de.ocomioAioname.nto;

4.3.6.3 Instalações de Estocagem

Estabelecer, em acordo com os requisitos enumera

dos no subitem 4.3.6.2, os critérios de projeto dos recipientes

e instalações para estocagem no local.

H.3.7 SEGURANÇA QUÍMICA E INDUSTRIAL

Descrever os critérios de projeto específicos relacio

nados ã segurança do pessoal e da aòina, contra acidentes indus

trials (fogo, explosão, etc), e reações químicas perigosas (rea

ções químicas violentas, explosões de hidrogênio e de flúor), li_

berações de gases tais como: gás amônia, ãcido nítrico, fluore-

to de hidrogênio (flúor elementar e hexafluoreto de urânio), ex

pondo os efeitos decorrentes desses acidentes.

4.4 CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS, COMPONENTES E ESTRUTURAS

a) classificar os sistemas, componentes e estruturas selecio

nados no projeto, de acordo com:

- a importância quanto ã função de segurança que desempe-

nahm;

- a relação da qualidade do item com sua função e desem-

penho .
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b) referir-se na classificação a detalhes e informações apre

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

"SISTEMAS DO PROCESSO".

c) definir os critérios para selecionar as categorias usadas

para as classificações relacionadas ã segurança e ga.fia.ntia da qua

lidadi.

4.5 DESCOMISSIONAMENTO

a) fornecer os critérios de projeto relativos ao dzAcomiòòio-

namznto seguro da u&ina.

b) analisar a filosofia do projeto para permitir facilidade

de descontaminaçao da luína e o isolamento futuro dos materiais

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

tendo em mente a maximização da área de retorno para uso da popu

lação.
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CAPITULO 5.0 - PROJETO DA USINA

Este capitulo deve fornecer informações detalhadas sobre todas

instalações da usina e respectivas posições no local, complementa

das por plantas e mapas, abrangendo:

- a descrição e avaliação de cada setor e parte da uòina,espe-

cialmente pormenorizadas no caso de ite.no com funções de con

finamento de liberações e de proteção da uiina contra a-

gressões ambientais e acidentes;

- a identificação das ba&eò-dz-pfiojeto e códigos industriais

utilizados para implementar os cfiitíiioò pfiincipaii de ptoje

to apresentados no capitulo 4.0 - "CRITÉRIOS PRINCIPAIS DE

PROJETO";

- a relação dos itenò impoKtante.ò 5 Atgutianca sujeitos ao Pro-

grama de Gaiantia da Qualidade.

Nas revisões do RAS, este capitulo deve especificar as áreas

modificadas ou adicionadas (em relação ao projeto original), as

razões de tais alterações e suas implicações na segurança, e os

resultados de atividades de pesquisa e desenvolvimento associa

dos com os critérios de construção ou de operação.

5.1 DESCRIÇÃO SUCINTA

Referenciar nesta seção, se for o caso, informações jã apre -

sentadas em outras seções ou itens.

5.1.1 LOCALIZAÇÃO E ARRANJO GERAL DA USINA

Localizar, por meio de plantas ou desenhos em escala apro

priadas, os edifícios e outras instalações da u&ina, bem como, ro

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

5.1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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5.1.2.1 Limites do Local

Indicar os limites que abrangem a área adquirida

para implantação da allna.

5.1.2.2 Area de Exclusão

Indicar a âiza de excluião

5.1.2.3 Area Controlada

Indicar a ânia controlada

5.1.2.4 Suprimentos e Sistemas de Utilidades do Local

Indicar os sistemas e suprimentos de utilidades e

as fontes d'água, incluindo a sua localização e torres de resfria

mento.

5.1.2.5 Instalações de Estocagem

Indicar a localização de reservatórios de reten -

ção, tanques de estocagem de gases e produtos químicos do piocei^

&o, ou outros recipientes instalados fora dos edifícios.

5.1.2.6 Chaminés

Localizar as chaminés de exaustão ou outras chami

nês , em relação ãs outras instalações.

5.2 EDIFÍCIO DO PROCESSO

Esta seção deve fornecer as ba&ik-dz-puoje.to para o edifício

do pxoce.òÁO, incluindo:

- procedimentos de análise e de projeto para efeitos de venta

nias, sismos, projéteis, incêndios e explosões;

- procedimentos gerais de análise e de projeto para cargas

normais, anormais e especiais, e combinações de carga;

- cargas de fundação e tensões de flexão e deformação permis-

sive is para estruturas;
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- provisões e métodos que permitam conexão entre a uiina já

instalada e eventuais alterações futuras.

5.2.1 ESPECIFICAÇÕES DAS ESTRUTURAS

a) estabelecer as bases do projeto de engenharia necessá

rias ã manutenção da integridade do confinamento do edifício.

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

conhecidos nacionalmente, relativos a materiais de construção,fa

bricação e inspeções.

c) tabelar os Á.te.n.0 incluidos no Programa de Gafiantí* da

Qualidade., discutido no capitulo 12.0 - "GARANTIA DA QUALIDADE".

d) identificar as especificações e detalhes do projeto

que complementem as informações apresentadas na seção 5.2.

e) incluir considerações sobre combinação de cargas .

5.2.2 ARRANJO GERAL DO EDIFÍCIO

5.2.2.1 Plantas do Edifício do Processo

a) fornecer, com referência às características fun

cionais do edifício analisadas neste capitulo, as plantas baixas

e de elevação, com suficiente detalhe para permitir o conhecimen

to do arranjo geral e a identificação dessas características.

b) incluir diretamente em cada planta de arranjo

geral, dados suficientes de identificação do equipamento e sua

posição espacial, com designações em tabelas apropriadas.

5.2.2.2 Seções do Edifício do Processo

Incluir plantas de corte para correlacionar com

clareza todos os dispositivos examinados neste capitulo

5.2.2.3 Características de Confinamento
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a) identificar e analisar os critérios gerais de

arranjo geral para o edifício do pfLOCZAAo, incluídos no projeto

a fim de assegurar o confinamento de radioatividade, principal,

mente de produto volátil de urânio (Hexafluoreto). A analise de

ve ser geral, deixando os detalhes para as partes apropriadas

deste capítulo, e deve abordar os ittnt> relativos à ventilação,

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

ras, envoltórios, revestimentos e coberturas de proteção.

b) definir as interfaces entre os sistemas, ana

usando seus aspectos de segurança. Deixar os detalhes de opera

ção da ventilação para o capítulo 8.0 - RADIOPROTEÇÃO.

5.2.3 DESCRIÇÃO INDIVIDUAL DAS INSTALAÇÕES

a) identificar todas as instalações do pH.oce.6io, seguin

do a seqüência das operações, como as do exemplo típico seguin

te:

- recebimento, pesagem, amostragem e estocagem da alimentação;

- recebimento e estocagem de reagentes e solventes;

- estocagem de produtos intermediários de urânio tais como: ní

trato de uranilo, õxidos, dluranatos e tetrafluoreto de

urânio;

- estocagem de hexafluoreto de urânio natural;

- reatores químicos do ptioce&Ao e acessórios;

- salas e painéis de controle;

- tratamento de rejeitos gasosos, líquidos e sólidos;

- estocagem dos rejeitos;

- oficinas de manutenção;

- sala de descontaminação e lavanderia.

b) localizar, por meio de plantas adequadas, cada ins

talação identificada na alínea a ) .
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5.2.3.1 Função

Descrever a função de cada área de operação como

por exemplo: obtenção da òotução de a.limtntação e sua purifica

çao até triõxido de urânio; conversão em tetrafluoreto de ura

nio; geração de flúor elementar e conversão em hexafluoreto de

urânio, analisando os respectivos objetivos de desempenho.

5.2.3.2 Componentes

Analisar os componentes de cada área de operação

usando esquemas individuais e arranjos gerais dos equipamentos

para a identificação das características necessariamente con

fiáveis dos componentes e das possíveis restrições no projeto

com vistas a obter a segurança desejada.

5.2.3.3 Bases de Projeto e Garantia de Segurança

Fornecer, para cada área de operação:

- as normas e ba&z6-do.-pn.oj<Lto e todas as &&pzci^ícaq.õtò adi^

cionais necessárias ã obtenção de uma margem de segurança

suficiente entre as condições normais e de acidente, de

modo que uma falha única não resulte em liberação significa

tiva de urânio, principalmente na forma de pó ou de hexafluo

reto de urânio gasoso;

- detalhes sobre dispositivos de apoio e interfaces com outras

áreas;

- uma análise dos recursos de radioproteção e de prevenção con

tra ingestão de urânio na sua forma gasosa (hexafluoreto de

urânio), de flúor elementar e fluoreto de hidrogênio.

5.3 SISTEMAS AUXILIARES
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5.3.1 BASES DE PROJETO E GARANTIA DE SEGURANÇA

a) definir as bcuto-dz-pfiojito, códigos, normas e eape-

ciú-Lcaçõz-i necessários a obtenção de uma margem de segurança tal,

que uma 4&tha única num sistema de apoio não resulte em liberação

de urânio e radioatividade.

b) fornecer informações sobre os sistemas de apoio ao

processo de linha principal e aos dispositivos de confinamento ,

ressaltando os sistemas projetados para enfrentar ocorrências im

previstas de modo a impedir uma condição de insegurança.

5.3.2 DESENVOLVIMENTO DE REQJISITOS DE SISTEMAS DE APOIO

a) adotar o seguinte procedimento para os sistemas auxi-

liares de exaustão, ventilação, eletricidade, ar, água, água áes

mineralizada, vácuo, vapor, nitrogênio gasoso, resfriamento e

refrigeração industrial da u&ína.;

- considerar as condições possíveis de carga de operação;

- admitir como cargas mínimas de operação, aquelas necessárias

para os sistemas de confinamento se manterem funcionais após

um acidente máximo postulado, a fim de prevenir

a liberação de hexafluoreto de urânio e radioatividade;

- relacionar os sistemas auxiliares, especificando suas respec

tivas funções, capacidade de projeto e cargas de operação em

condições normais e de emergência e durante operações de con

finamento necessárias.

b) fornecer as especificações relativas aos sistemas au-

xiliares não abrangidos na alínea a), tais como o sistema de pro

teção contra incêndio, disposições de projeto para manutenção e

sistemas químicos frios (não radioativos).
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5.3.3 DISPOSIÇÃO DE SISTEMAS DE APOIO

a) analisar a localização dos diversos sistemas de apoio

em relação aos respectivos objetivos funcionais, referindo-se ãs

plantas apresentadas no item 5.2.2 e adicionando os detalhes ne-

cessários para identificar com precisão o arranjo físico.

b) fornecer,para cada sistema de apoio,a descrição de

suas características operacionais juntamente com considerações

de segurança.

5.4 SISTEMAS DE SERVIÇO E DE UTILIDADES

5.11.1 SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA USINA

a) fornecer as bcae6-d&-pH.oi<Lto, características opera -

cionais de projeto e limites de desempenho dos sistemas de exauss

tão , ventilação e filtração.

b) demonstrar a existência nos sistemas de exaustão, ven

tilação e filtração, de disponibilidade Ce reserva, capacidade

excedente, meios de reposição e reparos, e integridade estrutu -

ral, suficientes para assegurar um fluxo continuo de ar controla

do, em quaisquer circunstâncias previsíveis a fim de minimizar a

liberação de partxculados de urânio (ôxidos, tetrafluoreto de

urânio e diuranatos).

c) suplementar a alínea b ) , anexando desenhos apropria -

dos com a distribuição de fluxo, pressões diferenciais, vazões ,

velocidades,filtros e disposição dos ventiladores e exaustores.

d) identificar as áreas servidas pelos sistemas de exaus

tão , ventilação e filtração e as interfaces entre áreas e entre

componentes destes sistemas e os sistemas de tratamento dos res-

pectivos rejeitos gasosos (hidrogênio , fluoreto de hidrogênio ,

flúor elementar, hexafluoreto de urânio e gás amônia).
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e) especificar os limites de projeto selecionados para

a operação dos sistemas de exaustão , ventilação e filtração e

os limites de desempenho necessários à segurança.

f) descrever o programa para determinar a eficiência

de cada componente dos sistemas de exaustão e ventilação duran-

te a vida operacional da u&ina.

5.4.1.1 Componentes Principais e Características de Coeração

a) descrever os componentes do sistema, sua corre-

lação em termos de suprimento de ar, circuitos de coleta e distri

buição, modos de condicionamento de gases, injetores, seqüência

de filtração, proteção de filtros, exaustores e a chaminé.

b) analisar, com auxílio de desenhos e tabelas a

propriados, a inter-relação de partes e controles de componentes

para fins de:

- prevenção da dispersão de radioatividade sob condições nor -

mais de operação;

- minimização da dispersão de radioatividade sob condições a -

normais ou de acidente;

- controle de contaminação entre áreas;

- controle de contaminação do ar;

- limitação de dispersão de radioatividade dentro do sistema

de ventilação;

- prevenção contra interrupções no fornecimento de energia elé

trica (gerador de emergência);

- limitação de radioatividade nos efluentes da chaminé.

5.4.1.2 Controles e Considerações de Segurança

a) demonstrar que as disposições do sistema de e-

xaustão e ventilação relativas â integridade estrutural, veloci-

dade de projeto, vazão e sentido do fluxo, instrumentação de con
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trole, e dispositivos de ensaio e monitoração do sistema, estabe

lecem uma integridade contínua de desempenho.

b) fornecer uma análise detalhada das avaliações

feitas, que demonstre a operabilidade do sistema de exaustão e

ventilação.

c) demonstrar a existência de margens suficientes

entre condições normais e de acidente, de modo que uma fialho. áni_

ca. de um componente do sistema de exaustão e ventilação não re

suite em liberação acidental de urânio e radioatividade.

d) ressaltar as características de projeto do sis_

tema de exaustão e ventilação, incluídas para assegurar o cc ífi-

namento de particulados de urânio sob condições de interrupção

de energia elétrica, fenômenos naturais adversos, colapso de e -

quipamento, incêndio e explosão, fluxo inadequado de ar, libera-

ções contaminadas e perda de integridade de filtros.

e) estimar a contribuição de urânio descarregado

pelo sistema de exaustão, identificando os termos de fonte para

a determinação de dose de exposição ao urânio e â radiação na

seção 8.3, pelo tipo de material (diuranatos, õxidos, tetrafluo-

reto de urânio e hexafluoreto de urânio), concentração, ativi-

dade e quantidade total por unidade de tempo.

5.1*. 2 SISTEMA ELÉTRICO

5.4.2.1 Componentes Principais e Características de 0 -

peração

a) analisar a fonte de suprimento e as caracte-

rísticas do sistema elétrico primário para o funcionamento da

uòína.

b) especificar, se aplicável , a fonte de su -

primento do sistema secundário(energia de emergência).

5-9



82 CNEN NE-1.11

c) descrever o projeto relativo às fontes de

energia de emergência e aos meios para assegurar uma alimenta -

ção ininterrupta dos lte.n.6 que assim o exijam.

d) relacionar para cada item referido na ali -

nea c) a localização e os sistemas e equipamentos servidos, jun

tamente com as respectivas localizações, potência necessária ,

e tipo de sistema de partida.

5.4.2.2 Controles e Considerações de Segurança

a) discriminar e analisar os mecanismos, se -

qflência e freqüência de eventos subseqüentes a uma perda, total

ou parcial, da energia normal, destinados a assegurar operação

e paralização seguras.

b) fornecer as características de projeto que

possibilitem uma seqüência para reinicio automático de operação

alimentada pela energia de emergência.

c) descrever o procedimento para o restabele-

cimento do serviço normal de suprimento de energia.

5.4.3 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

5.4.3.1 Componentes Principais e Características de Opera

ção.

a) fornecer as baiíò-dz-pftojzto do sistema para su

prir as necessidades de ar comprimido da uilna, bem como o ar de

suprimento para máscaras e roupas protetoras.

b) especificar os componentes, suas respectivas Io

calizações e características operacionais/ incluindo a descrição

dos equipamentos (compressores, medidores, recipientes,desumidi-

ficadores, filtros) , e circuitos de distribuição.
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5.4.3.2 Controles e Considerações de Segurança

Analisar detalhadamente as disponibilidades de re

serva para o sistema de ar da instrumentação, mostrando a sua

relação com o funcionamento de emergência.

5.4.1 SISTEMA DE SUPRIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR

5.4.4.1 Componentes Principais e Características de Operação

Fornecer o projeto do sistema de suprimento de

vapor para a aòina, juntamente com uma análise de fornecimento

de combustível e tipo de caldeira.

5.4.4.2 Controles e Considerações de Segurança

Analisar as características do sistema de supri

mento do vapor relacionadas com a continuidade e paralização se

gura das operações.

5.4.5 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

5.4.5.1 Componentes Principais e Características de Operação

a) analisar a fonte primaria de abastecimento

de água, fontes alternativas, instalações de armazenamento e cir

cuitos de abastecimento da uéina.

b) apresentar as considerações de projeto que de

monstrem a continuidade de abastecimento de água.

c) relacionar, por serviço, as quantidades de

água potável, do ptioczt&o, desmlneralizada, para incêndio, ne-

cessárias sob condições normais.

5.4.5.2 Controles e Considerações de Segurança

a) analisar os efeitos de perda da fonte de a-

basteciménto de água, falhas de bombas de suprimento ou circui-

tos de abastecimento principais e falta de energia.

b) analisar os meios para enfrer^ar as secas e

inundaçõtò.
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5.4.6 SISTEMA DE SGUA DE RESFRIAMENTO

5.4.6.1 Componentes Principais e Características de Operação

a) especificar as bcui&-de.-pAojzto para os com-

ponentes necessários ao resfriamento das instalações da u&ina,

incluindo torres de resfriamento, resfriamento das bombas de vá-

cuo e reatores químicos.

b) fornecer informações sobre lagos ou torres de

resfriamento e os meios para manutenção da qualidade de água.

5.4.6.2 Controles e Considerações de Segurança

Analisar as implicações decorrentes e métodos de

controle disponíveis, relativos aos casos de interrupção de a-

bastecimento d'água, perda de componentes dos sistemas de res -

friamento e necessidade de sistemas de resfriamento auxiliares

de emergência.

5.4.7 SISTEMAS DE ESGOTOS

Descrever o sistema de gerência de esgotos sanitários,

mostrando a impossibilidade de produtos químicos ou qualquer ma-

terial radioativo, incluindo-se tório, urânio e seus descenden -

tes , serem descarregados nos mesmos.

5.4.7.1 Efluentes Químicos

Descrever os sistemas passíveis de uso na manipu

lação e tratamento de efluentes não radioativos, incluindo solu-

ções residuais contendo compostos de flúor, sais de amônio e ni_

tratos solúveis.

5.4.8 SISTEMAS DE ALARMES E COMUNICAÇÕES DE SEGURANÇA

5.4.8.1 Componentes Principais e Características de Operação

Analisar os sistemas de alarme e de comunica-

ções, internas e externas, com ênfase particular nas instalações
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a serem usadas sob condições de emergência.

5.4.8.2 Controles e Considerações de Segurança

Descrever o funcionamento dos sistemas de comu

nicaçoes e de alarmes em condições normais, anormais e de aci -

dente.

5.4.9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

5.4.9.1 Bases-de-Projeto

a) identificar os incêndios postulados que poss

sam afetar, direta ou indiretamente , os it&nò impoitOLntiò ã 6&

guiança..

b) descrever e analisar os incêndios postula -

dos e adotados como ba.&z6-dz-p/ioj'e.to do sistema de proteção con

tra incêndio, ou seja, os incêndios considerados os máximos po£

síveis de se desenvolverem em áreas do local, para taxa máxima

de combustão.

c) considerar na análise referida na alínea b ) ,

a intensidade e localização do incêndio e, dependendo da efici-

ência de proteção contra fogo, também a duração e efeito do in-

cêndio sobre áreas adjacentes.

c) analisar, para cada área distinta contendo

materiais combustíveis e relacionada a It&nò impoKtantzo ã. && -

guiança.}

- as características do respectivo incêndio, tais como inten-

sidade máxima do fogo, propagação de chama, geração de fuma

ça e produção de contaminantes tóxicos;

- a contribuição de combustível para alimentar o fogo;

- o uso e efeito de materiais incombustíveis e resistentes ao

calor.
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e) relacionar os combustíveis potencialmente

perigosos com as respectivas quantidades máximas presentes es

timadas, especificando sua localização na uAina e demonstrando

a distância de segurança em relação ao edifício do pfioce.ò&o.

f) analisar e relacionar as características da

disposição dos edifícios e das instalações e os aspectos do pro

jeto estrutural, que objetivam a prevenção, extinção e controle

de incêndio, bem como o controle de danos provocados pelo fogo.

Devem ser relacionados e descritos as saídas de emergência, bar

reiras e paredes contra fogo e os dispositivos de isolamento e

contenção de chamas, calor, gases quentes, fumaça e outros com

taminantes.

g) especificar os requisitos de projeto impôs

tos a cada sistema de proteção contra incêndio incorporado ã

aòina e ao tocai com relação:

- a eventuais sismos;

- ao projeto básico dos sistemas de suprimento e distribuição

de água e ã capacidade das bombas de incêndio.

h) relacionar as normas e padrões considerados

e usados no projeto dos sistemas de proteção contra incêndio.

i) indicar os locais onde se encontram máscaras

e os primeiros socorros.

5.4.9.2 Descrição dos Sistemas

a) fornecer uma descrição geral dos sistemas

incluindo plantas com as características físicas da localização

da uò-ina que delimitam os sistemas de prevenção e extinção de

fogo em todas as áreas relacionadas a lte.no impoKtanttA ã Aegu

fiança..

b) analisar os sistemas de proteção e extin-

ção de incêndio na sala de controle, painéis e em outras áreas

de operação que contenham itzn& ímpofitant&i ã
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c) descrever as características de projeto dos

sistemas de detecção, de alarme, de sistemas automáticos de ex-

tinção e de sistemas manuais, químicos e a gás para detecção,con

finamento, controle e extinção de fogo, analisando a relação de£

ses sistemas de prot'. Áo com as fontes de energia de corrente

contínua e de cov-^tce alternada no Zoca.1.

d) analisar o controle de chamas, fumaças, ca -

lor, gase'> explosivos e combustíveis, e contamlnantes tóxicos ,

inclu4 Í ̂  funções de operação dos sistemas de ventilação e exau£

tão aurante o período de controle e extinção do fogo.

e) analisar os sistemas de alarme contra fogo.

f) fornecer as plantas e a relação de equipamen

tos e dispositivos que definam adequadamente os sistemas princi_

pais e auxiliares de proteção contra incêndio.

g) descrever os sistemas de proteção, detecção,

de contenção,controle e extinção de fogo nos cabos elétricos.

5.4.9.3 Avaliação dos Sistemas

Proceder i avaliação de segurança relativa a ca

da incêndio identificado no subitem 5.4.9.1 alínea a ) , adotan -

do o seguinte procedimento:

- considerar as quantidades de materiais combustíveis presen-

tes, o projeto da uòlna e os sistemas propostos de proteção

contra fogo;

- descrever a severidade, intensidade e duração estimadas do

incêndio, bem como os perigos criados pelo mesmo;

- indicar para o evento postulado, o tempo total envolvido e

o tempo para cada providência desde o primeiro alerta sobre

perigo de incêndio até que seja consumado seu controle segu

ro ou extinção e o desligamento seguro da u&ina;
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- fornecer tuna análise de modos de falha e efeitos que demons

tre a impossibilidade da operação do sistema de proteção con

tra incêndio em áreas contendo dispositivos de segurança do

pfLOCíi&o, originar uma condição insegura ou evitar o desliga

mento seguro;

- avaliar os efeitos da falha de qualquer parte do sistema da

proteção contra incêndio não projetado para requisitos slŝ

micos, verificando a possibilidade de danificar outro equi-

pamento;

- analisar os sistemas de proteção e detecção de incêndio, com

relação às características de projeto para resistir aos e

feitos de ia.lha.6 ãníca.6.

5.4.9.4 Requisitos de Inspeção e Ensaio

Descrever e analisar as etapas planejadas de insta-

lação, tniaiaò, X.n&pe.çõz& e manutenções operacionais dos siste

mas de proteção contra incêndio, de modo a assegurar a integrida

de dos sistemas apôs sua instalação.

5.4.9.5 treinamento e Qualificação de Pessoal

a) estabelecer os requisitos de qualificação para o

especialista incumbido de acompanhar o projeto e seleção de e

quipamentos, inspecionar e ensaiar os aspectos físicos completos

do sistema, desenvolver o programa de proteção contra incêndio e

assistir ao treinamento de combate a incêndio para o pessoal de

operação da uAÍna.

b) analisar o treinamento inicial e as medidas de a

tualização dos exercícios de combate ao fogo para manter a compe

tência da equipe de operação e da estação de combate a incêndio,

incluindo o pessoal responsável pela manutenção e In&çz^ão do e

quipamento de proteção contra incêndio.
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5.4.10 SISTEMAS DE MANUTENÇÃO

5.U.I0.1 Componentes Principais e Características de Operação

Fornecer as ba&&6-dí-pfioj'e.to, localizações e

modos de operação relacionados com os programas de manutenção

da uòlna.

5.4.10.2 Controles e Considerações de Segurança

Analisar os procedimentos para executar a manu

tenção necessária com um mínimo de exposição do pessoal ao he-

xafluoreto de urânio, ao fluoreto de hidrogênio e ao flúor,pro

vendo confinamento seguro dos materais e rejeitos de urânio e

outros rejeitos radioativos do pn.oce.ò&o.

5.4.11 SISTEMAS DE PRODUTOS QUÍMICOS NÂO RADIOATIVOS

a) descrever os principais componentes e as caracte-

rísticas de operação das instalações associadas ao trabalho com

reagentes e compostos químicos não radioativos.

b) analisar materiais ou produtos químicos perigosos,

e as providências para atenuar acidentes.

c) relacionar todos os materiais e produtos químicos

utilizados, as quantidades presentes, locais de uso, bem como ,

classificá-los de acordo com a sua periculosidade.

5.5 ITENS NECESSITANDO DESENVOLVIMENTO POSTERIOR

a) identificar, descrever e analisar os componentes e dis-

positivos de segurança que exijam informações adicionais e de-

senvolvimento posteriores â concessão da licença de construção,

para comprovar as ba.6e.6-d&-p/ioje.to adotadas.

b) identificar os programas de desenvolvimento de informa -

ções técnicas que sejam necessários para determinar a adequação

do projeto, diferenciando-os dos que sejam usados para demons -

trar a margem de conservantismo de um projeto aprovado.
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c) caracterizar a informação técnica especifica que tenha de

ser obtida para demonstrar uma resolução aceitável dos problemas.

d) delinear o programa indicando o modo de obtenção da infor

mação técnica.

e) fornecer a previsão de término dos programas em relação

â data para o inicio do funcionamento da u&lna.

f) analisar as alternativas de projeto ou restrições opera -

cionais disponíveis , no caso em que os resultados dos programas

não demonstrem solução aceitável dos problemas.

g) fornecer garantias razoáveis de que as alternativas de

projeto representem substituições aceitáveis.

5.6 ALTERAÇÕES DO RAS

a) descrever nas revisões do RAS os resultados do trabalho

de desenvolvimento identificado no ptioczò&o, apresentando uma a

valiação desses resultados e da aplicação dos mesmos, bem como

identificando e justificando as alterações efetuadas. Cada Item

deve estar em referência cruzada com a seção apropriada do RAS,

que descreve as alterações e suas razões.

b) incluir um sumário dos programas de desenvolvimento de

informação técnica especial, realizados para estabelecer o pro-

jeto final e para demonstrar o conservantismo do projeto.

c) incluir, também, uma análise de programas a serem condu-

zidos durante a operação da u&ína., com o objetivo de demonstrar

a aceitabilidade de eventuais alterações futuras no projeto ou

nos modos operacionais.

5-18
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CAPITULO 6.0 - SISTEMAS DO PROCESSO

Este Capitulo deve fornecer informações detalhadas

sobre o pioce.&&o, abrangendo:

- a descrição pormenorizada de todas operações, incluindo

sistemas, equipamentos e instrumentação, juntamente com

suas características de funcionamento e a identificação

dos sistemas do ptoci&òo potencialmente perigosos;

- a relação dos dispositivos de segurança incluídos para

garantir contra eventuais perigos, abrangendo os sistemas

necessários para paralização segura da u&ina em situações

normais e anormais e para mantê-la parada em condição se

gura, o confinamento secundário e os dÂ.&po&it<Lvo& dv. K<t-

6e.fLva optuatíva e de. zmttiqincia.;

- a relação dos Itznò impontante.6 ã òeguAança, sujeitos ao

Programa de Garantia da Qualidade.;

- a descrição, para cada sistema do pfLocz&Ao,das considera -

ções usadas para alcançar níveis de urânio e de radioativi^

dade tão baixos quanto razoavelmente exeqüível nos efluen-

tes da uòlna e para assegurar permanentemente condições hi.

giênicas e seguras.

Nas revisões do RAS, este Capitulo deve especificar as modi-

ficações ou acréscimos, as razões de tais alterações e suas im-

plicações na segurança, e a definição final dos limites e parâ-

metros para o desenvolvimento das Especificações Técnicas.

6.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

6.1.1 DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES

a) descrever o pnoct&t>o proposto, de forma que sejam a-

dequadamente identificados os equipamentos e/ou sistemas mecâni

5-1
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cos de processamento, os elementos principais de controle e os

sistemas de equipamentos elétricos;

b) identificar, usando como referência a descrição da

alínea acima, as principais interfaces entre os sistemas, dando

ênfase aos aspectos de segurança dessas interfaces;

c) os textos referentes às alíneas a e b acima devem ,

tanto quanto possível, contemplar o pfiocz&Ao e as instalações

complementares que exerçam influência significativa sobre o mes^

mo, de acordo com a relação abaixo:

Pfuocíòòo:

- recebimento e manuseio da CLtònzrvtação

- dissolução e/ou processamento da aLümntaçã.0

- tratamento da ÁOZUÇÕO d& atúnentação para purificação do

urânio

- precipitação, filtração e calcinação (obtenção do UO3)

- obtenção do tetrafluoreto de urânio

- obtenção do hexafluoreto de urânio

- manuseio, embalagem e estocagem do hexaf luoreto de urânio

- tratamento/manuseio de rejeitos radioativos sólidos, li -

quidos e gasosos

- obtenção e estocagem de flúor elementar

- recebimento, preparação e estocagem de reagentes

Instalações compleroentares:

- sistema de vapor para o pfiocuòo

- sistemas de utilidades (ar comprimido, vapor, água)

- sistema de prevenção e combate contra fogo

- sistema elétrico

- sala de controle

- laboratórios de controle.

6-2
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6.1.2 FLUXOGRAMAS

a) fornecer os fluxogramas do piocz66o com inclusão de

balanço material e térmico e os principais laços de controle;

b) diferenciar as linhas principais do pfioce.660 daque

Ias consideradas auxiliares, de modo a permitir uma análise in-

dependente da segurança da u&ina;

c) incluir na alínea a) as vazões, concentrações , pro

priedades, pontos de amostragem das correntes do pKoce.&6o;

d) indicar as eficiências dos sistemas de tratamento de

efluentes fazendo referência à alínea a ) ;

e) fornecer fluxogramas das instalações auxiliares que

permitam identificar as relações dos mesmos com o pftoc&66o,dan-

do ênfase aos aspectos de segurança;

f) fornecer detalhes suficientes para se obter dados ne

cessários para determinação da exposição ao urânio apresentada

no Capítulo 8.0 - "RADIOPROTEÇÃO", incluindo uma descrição dos

equipamentos com dimensões, temperaturas e pressões de projeto

e operação, materiais de construção, características especiais

de projeto e limitações do pn.oc.z66o

6.1.3 IDENTIFICAÇÃO DE AREAS PARA A ANALISE DE SEGURANÇA

6.1.3.1 Segurança Contra Produtos Químicos

Apresentar as características de periculosidade

de produtos químicos envolvidos no pA.oce.A6o e as medidas de pre

venção respectivas, apli caveis ao manuseio e contra acidentes com

os mesmos.

6.1.3.2 Prevenção e Combate Contra Fogo

Descrever resumidamente os principais dispositivos

de segurança a serem instalados e procedimentos de operação res-

pectivos em caso de incêndio.
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6.1.3.3 Procedimento de Parada e Partida

Descrever resumidademnte os procedimentos operacio

nais relacionados à segurança em função de:

- paradas normais e de emergência

- partidas em vazio e com carga.

6.1.3.f Controle e Instrumentação

a) descrever,fazendo referência ao item 6.1.2, os

principais laços de controle do pioceò&o.

b) descrever os principais registros e monitores

do pfLOceno.

c) descrever, resumidamente, os principais instru -

mentos em relação âs alíneas a e b acima.

6.1.3.5 Técnicas de Manutenção

Descrever , resumidamente, técnicas e procedimen-

tos de manutenção, relacionados ã segurança tais como:

- periodicidade estimada para manutenções preven-

tivas

- manutenção de ite.no na área de operação

- manutenção de ítznò nas oficinas

6.2 QUÍMICA DO PROCESSO E PRINCÍPIOS FlSICO-QülMICOS

a) apresentar as reações químicas principais e/ou secundária»

envolvidas no p\oce.&&o, sob condições normais e anormais.

b) apresentar as principais características físico-químicas

dos produtos químicos envolvidos.

c) apresentar os princípios físico-químicos aplicados nas

diversas fases do
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6.3 SISTEMAS MECÂNICOS DO PROCESSO

Fornecer a descrição funcional, esquemas e desenhos dos equi

pamentos singulares elucidando suas funções, relacionadas ã segu

rança da a&lna. e ã radioproteção ocupacional e ambiental.

6.3.1 RECEBIMENTO,AMOSTRAGEM,ESTOCAGEM,MANUSEIO E TRANSFEREN -

CIA DE COMPOSTOS DE URÂNIO E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS

a) descrever os sistemas associados com o recebimento ,

amostragem, estocagem e transferência de compostos de urânio e

outros produtos químicos.

b) descrever, de acordo com os critérios de proj eto, os

meios disponíveis de manuseio, amostragem, armazenamento e trans

ferência dos compostos de urânio e outros produtos químicos man

tendo os mesmos em condições seguras.

6.3.1.1 Descrição Funcional dos Sistemas

a) descrever os sistemas de descarregamento do con

ce.ntfia.do, a descontaminação dos recipientes de transporte, as

dimensões do depósito de compostos de urânio e de outros produ -

tos químicos e os sistemas de controle, transferência e amostra-

gem da contaminação , usando esquemas e cotas conforme adequado.

b) analisar a gerência de embalagem ou recipientes

de transporte dos compostos de urânio e outros produtos químicos

visando os rejeitos aquosos e sólidos.-

6.3.1.2 Dispositivos de Segurança

Descrever os dispositivos, sistemas ou técnicas es

peciais de manuseio relacionados ã segurança, incluídos no siste

ma para prover a operação segura sob condições normais e anormais,

bem como, fornecer o limite ou limites selecionados para compro-

misso de ação.
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6.4 SISTEMAS QUÍMICOS DO PROCESSO

Esta seção deve:

- relacionar cada sistema químico i descrição do pfioce&òo e

fluxograma apropriados;

- identificar, onde for pertinente, o sistema como uma fonte

de efluentes e rejeitos discutidos no capítulo 7.0 -"GERÊN

CIA E CONFINAMENTO DE REJEITOS" e no capitulo 8.0 - "RADIO

PROTEÇÃO", fazendo referência ao arranjo geral físico apre

sentado no capítulo 5.0 - "PROJETO DA USINA".

- usar itens e subitens para apresentar a informação de cada

sistema químico do piocmo, numerando-os seqüencialmente:

6.4.1, 6.4.2, , e reservando, no final, o item 6.4.x pa

ra os "Componentes e Equipamentos Sobressalentes".

6.4.N SISTEMA DO PROCESSO

Identificar no item o sistema químico do pfioczò&o apre

sentando:

a) descrição funcional

b) componentes

c) descrição do projeto: analisar as ba&z& de pKojzto,

materiais de construção, dimensões, limites de tempe

ratura e pressão, tolerâncias de corrosão, códigos e

normas aplicáveis, com detalhes suficientes para se

relacionar com o Programa de Ga.na.ntia. da Qjj.aZida.de.

apresentado no Capítulo 12.0 - "GARANTIA DA QUALIDA

DE".

d) Critérios de segurança:

- sintetizar, com base nos parâmetros analisados nas

alíneas anteriores, os critérios e meios de garan

tir um sistema seguro quanto â construção,
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operação e manutenção, bem como o(s) limite(s) sele

cionado(s) para compromisso de ação;

- identificar os itens que possam ser caracterizados

como dispositivos de segurança adicionais àqueles

previstos para operação normal;

- analisar aspectos sobre segurança com o manuseio de

reagentes e produtos.

e) limites de operação:

- identificar os limites, condições e requisitos de

desempenho com detalhes suficientes, de modo a per-

mitir a avaliação de necessidade de especificação

técnica.

- descrever a relação de interfaces com outros siste-

mas.

6.4.x COMPONENTES E EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES

a) descrever, detalhadamente, as características de pro-

jeto que incluam instalação de equipamento sobressalente ou ai -

ternativo (reatores, vasos, bombas, conexões rápidas, aquecedo -

res ou resfriadores, e válvulas), a fim de proporcionar continui

dade de segurança eni condições normais e anormais.

b) enfatizar na alínea a) a seleção de projeto para mi -

nimizar a exposição do urânio e seus descendentes em operações

de manutenção.

c) descrever, também, as bases dos programas de impe. -

ção, de manutenção preventiva e de e.n&aío&, para garantir o fun-

cionamento seguro continuo.

6.5 SISTEMAS AUXILIARES DO PROCESSO

Esta seção deve:

- analisar, apenas, os sistemas auxiliares projetados para

reciclagem completa do pfioce.06o,reservando os sistemas au
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xiliares de gerência de efluentes para discussão no Capitu

Io 7.0 - "GERÊNCIA E CONFINAMENTO DE REJEITOS".

- descrever os sistemas químicos supridores ou regeneradores

dos reagentes usados.

6.5.1 SISTEMA DE CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO

a) analisar os dispositivos de controle e instrumenta -

ção associados ao controle do pfioce.6&o e aos alarmes, e, também,

o inter-relacionamento entre esses dispositivos, utilizando como

referência para a análise, os diagramas da instrumentação e o pró

prio piozzAAo.

b) identificar os aspectos necessariamente confiáveis

para assegurar uma confiabilidade adequada e a presença, no proje

to, de meios de garantir operação segura continua ou desligamento

seguro sob condições de acidente.

c) relacionar os aspectos identificados na alínea b) com

os critérios de projeto apresentados no Capítulo 4.0 - "CRITÉRIOS

PRINCIPAIS DE PROJETO".

d) analisar o modo de atuação dos sistemas de controle

e instrumentação na monitoração de variáveis relacionadas ã se -

gurança e de sistemas operativos, dentro dos limites de variação

previstos para condições normais, anormais e de acidente e para

desligamento seguro.

e) descrever a redundância dos dispositivos de seguran-

ça necessários para garantir adequadamente operações seguras do

pioczòio e dispositivos auxiliares.

f) descrever os meios de aferição dos sistemas de con -

trole e instrumentação no próprio local.

g) fornecer para cada sistema de controle e instrumenta

ção as informações adiante subitemizadas.
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6.5.1.1 Descrição Funcional

6.5.1.2 Componentes Principais e Sua Localização

6.5.1.3 Sistema de Detecção

6.5.1.4 Características de Operação

6.5.1.5 Garantia e Critérios de Segurança

6.5.2 SISTEMAS E COMPONENTES SOBRESSALENTES

a) descrever, detalhadamente,a instalação de instrumen

tação sobressalente ou alternativa, projetada para prover con-

tinuidade de operação sob condições normais e anormais.

b) descrever, também, as bases dos programas de inspe-

ção, de manutenção preventiva e de zniaioo, para garantir o

funcionamento seguro continuo.

6.6 SALAS DE CONTROLE E PAINÉIS

a) demonstrar como o projeto da sala de controle, painéis

de instrumentação e áreas de controle, permite a respectiva ocu

pação e a execução de medidas , seja para operar com segurança

a ii&ina. em condições normais, seja para mantê-la segura em si -

tuaçoes anormais e de acidente

b) descrever a redundância de controles e instrumentação que

permita a colocação da u&ina. em condição segura, caso qualquer

das áreas de controle, ou a sala de controle, seja retirada de

serviço.

6.7 AMOSTRAGEM E CONTROLE ANALÍTICO

a) analisar os meios de amostragem para análise e controle

do pfioct&Ao a fim de assegurar o funcionamento dentro dos limi-

tes prescritos.

b) descrever as instalações, laboratórios e equipamentos dis

ponlveis para efetuar as análises, bem como o destino dos rejei-

tos de laboratório.
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c) fornecer o manual de métodos analíticos.

6.8 GERÊNCIA DOS PRODUTOS

Esta seção deve fornecer informações sobre o sistema e os mé

todos usados para manuseio e estocagem dos produtos resultantes

da operação da uòina, incluindo tório, terras raras, molibdênio

e outros elementos de valor.

6.9 ITENS NECESSITANDO DESENVOLVIMENTO POSTERIOR

Identificar, descrever e analisar no RAS os -itens impofitan

tt& ã. ie.guxanq.a que exijam informações ou dados adicionais de

desenvolvimento.

6.10 ALTERAÇÕES DO RAS

Descrever detalhadamente nas revisões do HAS, os resulta -

dos do trabalho de desenvolvimento, apresentando uma avaliação

desses resultados e da aplicação dos mesmos, bem como identifi-

cando e justificando as alterações efetuadas.
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CAPITULO 7.0 - GERÊNCIA E CONFINAMENTO DE REJEITOS

Este capitulo deve fornecer informações detalhadas sobre os

sistemas de gerência e confinamento de rejeitos.

Os objetivos, equipamentos e programas de confinamento de re

jeitos devem implementar, em parte, as considerações necessárias

ã proteção contra radiações, apresentadas no Capitulo 8.0 - "RA-

DIOPROTEÇÃO".

7.1 CRITÉRIOS DE GERÊNCIA DE REJEITOS

a) fornecer as bcue.6 i tnitznJLo& piinc.JLpa.i& dt pnojzto e as

análises demonstrativas do confinamento seguro de todos os rejei_

tos radioativos durante a vida útil da u4-cna»

b) incluir considerações sobre a deposição de rejeitos sóli-

dos , radioativos e não radioativos, e equipamentos contaminados,

em instalações exteriores ã u&ina.

7.2 REJEITOS RADIOATIVOS

Esta seção deve identificar os rejeitos radioativos previs -

tos, de acordo com a fonte, composição química e radioquimica,mê

todo e plano de manuseio, e modo de estocagem.

7.2.1 VENTILAÇÃO E TRATAMENTO DE REJEITOS GASOSOS

a) especificar os rejeitos radioativos resultantes do

tratamento dos efluentes gasosos;

b) analisar os acessórios de coleta de rejeitos , tais

como filtros e lavadores, colunas de absorção , e indicar o des-

tino dos rejeitos após a regeneração ou substituição desses aces

sórios;

c) indicar, no caso de transferência dos rejeitos para

outros sistemas de tratamento de rejeitos, a maneira de efetua -

Ia e seus possíveis efeitos radiológicos.
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7.2.2 RETENÇÃO E TRATAMENTO DE REJEITOS LÍQUIDOS

a) explicar a geração de todos os rejeitos líquidos e

SUA introdução nos sistemas de tratamento» incluindo os rejei -

tos de laboratório, vazamentos de líquidos e soluções de limpeza.

b) estabelecer, como parte dos objetivos de projeto

relativos ao inventário, os meios de estocagem, e a identifica -

ção dos rejeitos para redução de volume, indicando o método e

respectivos equipamentos utilizados.

7.2.3 TRATAMENTO DE REJEITOS SÓLIDOS

a) relacionar todos os rejeitos sólidos produzidos du

rante a operação da tuina, bem como descrever o sistema usado pa

ra a respectiva manipulação, embalagem, transporte e deposição.

b) explicar os métodos de contenção adotados para os

rejeitos sólidos no local, incluindo a análise da qualidade e

segurança dos recipientes de contenção.

7.3 REJEITOS NÃO RADIOATIVOS

Identificar os rejeitos não radioativos, produzidos pela uòi

na, indicando o seu tratamento, caracterização do efluente final

e o seu destino.
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CAPITULO 8.0 - RADIOPROTEÇÃO

Este capítulo deve fornecer informações completas sobre a ra

dioproteção oferecida pela u&ina, abrangendo:

- métodos de proteção e exposições ocupacionais estimadas pa

ra o pessoal de operação, em condições normais e anormais

previstas;

- projeto da instalação e dos equipamentos, planejamento e

programa de procedimentos, e técnicas e práticas adotadas

para cumprimento das NORMAS BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLOGI^

CA (Resolução CNEN-06/73).

As referências a informações apresentadas em outros capítu-

los devem ser feitas, especificamente, onde se faça necessário.

8.1 GARANTIA DE EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS TÃO BAIXAS QUANTO RAZOA
VELMENTE EXEQÜÍVEL.

8.1.1 DIRETRIZES

a) fornecer as diretrizes e estrutura organizacional re

lacionadas à garantia de que as exposições ocupacionais sejam

tão baixas quanto razoavelmente exeqüível, para o projeto da

uòlna.

b) descrever as atividades a serem conduzidas pelos téc

nicos com responsabilidades na radioproteção.

8.1.2 INFORMAÇÕES DO PROJETO

a) fornecer com relação à garantia de exposições ocupa-

cionais tão baixas quanto razoavelmente exeqüível:

- as informações sobre o projeto das instalações e seus equi-

pamentos ;

- a forma de aproveitamento da experiência dos projetos ante-
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riores no aperfeiçoamento do projeto da

- as orientações do projeto (gerais ou especificas) para os

projetistas individuais;

- a orientação do projeto no sentido de reduzir as necessida

des e tempo de manutenção dos equipamentos e as concentra-

ções de radionuclldeos no ar.

b) descrever os planos para a descontaminação da u&ina.

8.1.3 INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO

Descrever com relação à garantia de exposições ocupado

nais e níveis de contaminação residual tão baixos quanto razoa-

velmente exeqüível:

- os métodos usados no desenvolvimento de planos e procedimen

tos de operação;

- as implicações desses planos e procedimentos no projeto da

uòina, indicando as informações adquiridas de outros proje-

tos.

8.2 CARflCIERlsnCAS DO PROJETO DE RADIOPROTEÇÃO

8.2.1 CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO NO LOCAL

a) identificar as bcue.ò-d&-pKoje.to para cada zona de con

taminação , incluindo uma análise dos limites de desempenho do

instrumental, para condições normais e anormais.

b) fornecer plantas indicando a localização, o arranjo

geral dos instrumentos ou outros aspectos funcionais.

8.2.1.1 Zonas de Contaminação e de Radiação

a) identificar, no locai e dentro da usina, as zo-

nas consideradas como de contaminação e/ou de radiação, definin

do com clareza a posição das interfaces entre as zonas.

b) descrever o tipo dos controles usados para pre-

venir a disseminação de contaninantes.
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8.2.1.2 Controles de Entrada e Saída

Analisar os métodos de controle de entrada e saí

da de pessoal das zonas contaminadas, Incluindo os meios utiliza-

dos para alertar o pessoal sobre a proteção contra as radiações

ionizantes (Ex: afixação de avisos, delimitação de áreas, etc) e

quanto â disseminação da contaminação (Ex: equipamentos de pro -

teção, monitoração pessoal, etc).

8.2.1.3 Controle de Contaminação e de Radiação

a) fornecer as ba.&e.&-dt-pxoje.£o, objetivos e ta-

xas de dose de radiação estimadas, de modo a demonstrar que a

exposição do pessoal de operação será tão baixa quanto razoavel-

mente exeqüível;

b) descrever os procedimentos e instrumentação

adotados para monitoração dos níveis de radiação e de contamina -

ção, os níveis máximos adotados acima dos quais será necessário

agir e as medidas a serem tomadas em tal caso.

8.2.1.4 Procedimentos em Áreas de Manutenção

a) descrever os procedimentos para os trabalhos

de manutenção em áreas contaminadas e em equipamentos sujeitos a

contaminação.

b) comparar os limites de exposição â radiação e

os níveis de exposição previstos.

8.2.1.5 Meios de Descontaminação

a) fornecer e justificar os meios descritos no

projeto da uòlna para descontaminar pessoas, equipamentos e áreas

durante a sua vida operacional.

b) descrever as disposições e planos para descon-

taminação final e d&òdomiò&lonamtnto da
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8.2.2 VENTILAÇÃO DOS EDIFÍCIOS

a) descrever as características de projeto, relativas

à proteção de pessoal, incorporadas nos sistemas de ventilação,

demonstrando, pelo uso das análises sobre ventilação e trata -

mento de rejeitos gasosos efetuadas nos capítulos 5.0 - "PROJE

TO DA USINA" e 7.0 - "GERÊNCIA E CONFINAMENTO DE REJEITOS" que

os projetos selecionados atendem as normas pertinentes da CNíhl

e garantem exposições ocupacionais tão baixas quanto razoavel-

mente exeqüível.

b) referir-se âs informações sobre ventilação do edi-

fício no subitem 5.4.1.1 e a desenhos e esquemas apropriados,a

fim de estender a análise de inter-relação de partes e contro-

les de componentes para fins de:

- manutenção da exposição interna tão baixa quanto razoavel-

mente exeqüível;

- prevenção da dispersão de radioatividade sob condições nor

mais de operação;

- roinimização da dispersão de radioatividade sob condições a

normais ou de acidentes;

- controle de contaminação entre áreas;

- controle de contaminação durante as atividades de manutenção.

c) descrever os objetivos fundamentais e de desempe -

nho dos sistemas de ventilação do edifício, fazendo referência

ao item 5.4.1 e incluindo:

- análise das áreas, equipamentos servidos e os critérios para

prover continuidade de serviço ao sistema total;

- análise das interfaces entre componentes dos sistemas e os

sistemas de tratamento dos respectivos rejeitos gasosos e/ou

particulados;

- análise dos limites de projeto selecionados para operação e
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os limites de desempenho necessários â segurança;

- discussão do programa para determinar a eficiência de cada

componente dos sistema da u&Â.na.

d) descrever como os sistemas de ventilação resistem a

eventos, tais como: incêndio, explosões, ventos fortes e a falta

de energia elétrica.

e) referir-se ãs informações sobre tratamento de re -

jeitos gasosos na seção 7.2 e a fluxogramas do método e equipa -

mentos apropriados, a firo de que a análise demonstre que:

- durante operações normais, as liberações de radioatividade

envolverão níveis tão baixos quanto razoavelmente exeqüível;

- a capacidade de cada sistema é suficiente para confinar a

radioatividade durante operações anormais ou sob condições

de acidente postulados;

- foram incorporados dispositivos para avaliar o desempenho;

- existe um plano detalhado de amostragem de ar;

- características de projeto satisfatórias foram incluidas pa

ra a interface com outros sistemas de ventilação e efluen -

tes.

f) fornecer as alterações ou aditamentos efetuados nas

características de proteção do projeto dos sistemas de ventilação

desde a apresentação da RAS.

8.2.3 INSTRUMENTAÇÃO DE MONITORAÇÃO DE AREA

a) descrever os monitores fixos de radiação de área ,

a instrumentação para monitoração contínua de materiais radioa-

tivos dispersos no ar, bem como os critérios utilizados na loca

lização desses monitores;

b) analisar os procedimentos de monitoração de área

para garantir a segurança e verificar a calibração dos instrumen

tos.
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8.3 ESTIMATIVA DA DOSE EXTERIOR AO LOCAL

Esta seção deve:

- descrever o prograsa e o procedimento analítico adotados

para monitorar cs efluentes da mina;

- relacionar o programa de monitoração com os fluxogramas

do ptiociA&o e as discussões apresentadas nos Capítulos

6.0 - "SISTEMAS DO PROCESSO" e 7.0 - "GERENCIA E CONFINA

MENTO DE REJEITOS";

- estimar a alteração dos níveis de radioatividade exterior

ao Io cat, devido â operação da moina.

8.3.1 PROGRAMA DE MONITORAÇÃO AMBIENTAL DE EFLUENTES

a) descrever o programa de monitoração e de estimativa

da alteração dos níveis de radioatividade no meio ambiente;

b) detalhar os procedimentos e os resultados obtidos na

determinação dos níveis de radiação de fundo e na estimativa da

subseqüente alteração causada pela operação da tuina.

8.3.1.1 Monitoração de Efluentes Gasosos

a) descrever as características dos sistemas ado

tados para amostragem de gases, suas localizações e os elemen -

tos a serem monitorados;

b) indicar, com relação a cada dispositivo de mo-

nitoração adotado e para cada elemento monitorado, a confiabili

dade prevista e o limite de detecção do instrumento;

c) justificar a seleção de cada sistema de amos -

tragem e instrumentação utilizada;

d) discutir a freqüência e métodos de amostragem,

os limites adotados para ações corretivas e os procedimentos pa

ra manter a continuidade das analises.
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8.3.1.2 Monitoração de Efluentes Líquidos

a) descrever as características dos sistemas ado

tados de amostragem 3e líquidos, suas localizações e os elemen -

tos a serem monitorados;

b) indicar, com relação a cada dispositivo de

monitoração adotado e para cada elemento monitorado, a confiabi-

lidade prevista e o limite de detecção do instrumento;

c) justificar a seleção de cada sistema de amos-

tragem e instrumentação utilizada;

d) discutir a freqüência e métodos de amostragem,

os limites adotados para ações corretivas e os procedimentos pa-

ra manter a continuidade das análises.

8.3.1.3 Monitoração de Rejeitos Sólidos

Descrever os procedimentos de amostragem e ana -

líticos , os equipamentos e a instrumentação adotados para moni-

torar os rejeitos radioativos sólidos.

8.3.1.4 Monitoração Ambiental

a) descrever, em detalhes, o programa de monito-

ração da alteração dos níveis de radioatividade causada pela ope

ração da uòina ao local e ã tizgião;

b) identificar as amostras de atmosfera, solos ,

flora e fauna a serem coletadas, sua freqüência de coleta, as a-

nãlises previstas e o método normalizado de relato;

c) incluir o programa para coleta e avaliação

contínua de dados meteorológicos para suplementar as estimativas

previamente desenvolvidas.

8.3.2 ANALISE DE CONTRIBUIÇÃO MÚLTIPLA

Apresentar uma análise de exposições incrementais e

totais resultantes de instalações nucleares existentes ou proje
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tadas nas redondezas (atê um raio de 10 quilômetros), comparando

com a radiação de fundo (em homens-rem) para a mesma população.

8.3.3 EXPOSIÇÕES ESTIMADAS

a) considerar os setores de 22°30* centrados sobre os

16 eixos cardeais concorrentes na u&ina. e indicar as exposições

estimadas anuais (em homens-rem/ano) atribuíveis aos seus efluen

tes , em ceda área setorial compreendida entre os arcos concên -

tricôs consecutivos tendo, respectivamente, raios de 1,2,3,4,5 e

10 quilômetros;

b) fornecer, com ênfase nos caminhos críticos para o

homem, cálculos de amostra com as hipóteses adotadas, relacionan

do com os dados meteorológicos indicados no Capítulo 3.0 - "CA-

RACTERÍSTICAS DO LOCAL" e as taxas de liberação de radioativida-

de indicadas no Capítulo 7.0 - "GERÊNCIA E CONFINAMENTO DE REJEI^

TOS";

c) fornecer além das determinações de dose (em homens-

rem) de corpo inteiro, detalhes sobre as doses (em homens-rem)

recebidas pelos órgãos críticos.
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CAPITULO 9.0 - ANALISE DE ACIDENTES

Este capitulo deve discutir em profundidade as análises dos

acidentes postulados.

Devem ser identificados e analisados todos os acidentes de

probabilidade não desprezível, incluindo suas causas e conseqüên

cias. Em cada caso, deve ser feita uma referência ao capitulo e

à seção apropriada que apresentem as considerações para prevenir

ou atenuar o acidente.

Devem ser fornecidos detalhes suplementares revistos ou de-

senvolvidos desde a apresentação do RAS, resultantes de modifica

ções no projeto e no pfioczòòo, ou do desenvolvimento de informa-

ção adicional na fase de construção da u&Zna.

9.1 OPERAÇÕES ANORMAIS

Esta seção deve apresentar os eventos que possam decorrer do

mau funcionamento de sistemas, condições anormais de operação ou

falha do pessoal de operação, eventos cuja magnitude,em geral ,

não teria efeito significativo além da áfiza de. cxcluòão.

0 modelo adiante deve ser utilizado para fornecer os deta -

lhes desejados sobre a análise individual dos diversos eventos ,

numerando-se os itens seqüencialmente, isto é, 9.1.1, 9.1.2,9.1.3,

• • • • / .? * x »X •

9.1.1 EVENTO ANALISADO

Identificar o evento, sua localização, tipo de falha

ou mau funcionamento, bem como o sistema ou sistemas envolvidos .

9.1.1.1 Causa Postulada do Evento

a) descrever a seqüência de ocorrências passíveis

de iniciar o evento, e as bases para determinação da previsibili
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dade ou probabilidade de cada ocorrência na seqüência, fornecendo

os seguintes dados:

- hipóteses e condições iniciais;

- seqüência,fase por fase, do curso de cada ocorrên

cia, identificando os sistemas de proteção exigi-

dos para funcionar em cada fase;

- identificação das ações necessárias do pessoal de

operação.

b) analisar o curso inteiro do evento, mostrando

quando devem funcionar os sistemas de proteção, o efeito de fa

lhas de funções protetoras, o desempenho de sistemas auxiliares

de proteção, e o crédito atribuído aos dispositivos de segurança,

ao funcionamento de outros sistemas e âs conseqüências de falhas.

c) fornecer informações e dados suficientes para

permitir uma avaliação independente da adequação dos sistemas de

proteção relacionados com o evento, na qual os resultados possam

servir para identificação das funções, sistemas , intertravamen-

tos, e controles relacionados ã segurança, e para definição das

ações exigidas do operador sob condições de ocorrências operacio

nais previstas e de acidente.

9.1.1.2 Detecção do Evento

Analisar os meios ou métodos previstos pa

ra detecção de operação anormal através de alarmes visuais ou au-

díveis , ou de ín&pzçõe.ò de rotina com freqüência pré-estabeleci

da, fornecendo para cada caso uma avaliação do tempo de resposta.

9.1.1." Análíiie He C o m eqfJêtui >'/

Analisar os efeitos e, particularmente,

quaisquer conseqüências radiolog'.cas e tóxicas do evento, fornecendo;
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- os métodos, hipóteses e condições adotados na es

timativa do curso do evento e na avaliação das

consegflênci as;

- a identificação das características dependentes

do tempo, atividade e taxa de liberação de produ

tos tóxicos (flúor elementar, fluoreto de hidro-

gênio , ácido nltrico, amônia), e materiais radio

ativos (tetrafluoreto de urânio , hexafluoreto

de urânio, diuranato de amônio, diõxido de urâ-

nio , triõxido de urânio e tõrio)dentro do siste

ma de confinamento, que possam escapar para o

meio ambiente;

- a indicação, para cada sistema, da margem de pro

teção propiciada para limitar a extensão do even

to ou as suas conseqüências.

9.1.1.4 Ações Corretivas

Indicar, para o evento em consideração, as

ações corretivas necessárias ao retorno â normalidade.

9.2 ACIDENTES

Esta seção deve fornecer uma análise das situações previsl -

veis em que o confinamento primário e/ou secundário possa sofrer

colapso a ponto de liberar materiais radioativos e tóxicos além

da atina de. zxcluéão, ou em quantidade . capaz de causar sérios

danos ao pessoal no interior das 5/tecu de exclusão e confiotada.

Devem , também, ser analisados os acidentes industriais que ,

embora não resultem em liberação de radioatividade, possam compro

meter o pessoal no lotai.

0 modelo adiante deve ser utilizado para fornecer os deta -

lhes desejados sobre a análise individual dos diversos acidentes
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postulados, numerando-se os itens seqüencialmente, ou seja, 9.2.1,

9.2.2,9.2.3,...,9.2.x.

9.2.1 ACIDENTE ANALISADO

Identificar o acidente, seu tipo e sua localização ou

a parte da instalação envolvida.

9.2.1.1 Causa Postulada do Acidente

a) descrever a seqüência de ocorrências que condu

zam ao inicio do acidente, identificando as respectivas causas ,

como por exemplo , fenômenos naturais, falha humana, mau funciona

mento ou falha de equipamento;

b) fornecer uma estimativa da probabilidade de ca

da ocorrência na seqüência, esclarecendo o seu modo de obtenção.

9.2.1.2 Análise do Acidente

a) analisar os efeitos e, particularmente, quais-

quer conseqüências radiolõgicas ou toxicidade resultantes do aci-

dente, fornecendo:

- os métodos, hipóteses e condições adotados na

estimativa das conseqüências e na sua elimina -

ção, e as providências para atenução do aciden-

te;

- a avaliação das conseqüências em pessoas e pro-

priedades exteriores ao locai.

b) descrever, ou identificar por referência, o mo

delo físico ou matemático empregado na análise, especificando as

simplificações introduzidas , e as bases para sua utilização com

relação:

- à distribuição e frações do inventário de produ

tos voláteis (hexafluoreto de urânio, amônia ,
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flúor elementar , fluoreto de hidrogênio e hidro

gênio)postulados para liberação nos sistemas de

descarga gasosa;

- às condições meteorológicas, topográficas ou ou-

tras circunstâncias e combinações de condições

adversas, consideradas na análise.

c)discutir o grau de interdependência de sistemas

de confinamento e outros dispositivos de segurança, que contri -

bui, direta ou indiretamente, para controlar ou limitar vazamen-

tos dos sistemas de confinamento ou de outras fontes (por ex:ãreas

de geração de flúor/ estocagem de fluoreto de hidrogênio e produ-

ção de hexafluoreto de urânio).

d) discutir os resultados dos cálculos das doses

integradas potenciais no corpo inteiro e órgãos críticos prove -

nientes d? exposição à radiação (urânio, tõrio e seus descenden-

tes ), em função da distância e tempo após o acidente, bem como

os efeitos da ingestão de produtos tóxicos como: fluoreto de hi-

drogênio, flúor elementar e hexafluoreto de urânio.
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CAPITULO 10 - OPERAÇÃO DA USINA

Este capitulo deve fornecer informações detalhadas sobre a es

trutura dentro da qual será conduzida a operação da uòina,abran

gendo os programas de treinamento de pessoal que visem assegu-

rar uma equipe tecnicamente competente, necessária para garan -

tir a operação segura da uòina.

10.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Esta seção deve apresentar a estrutura organizacional vi -

gente durante a construção da aiina, e aquela a vigorar duran -

te os seus ensaios pré-operacionais, partida e operação.

10.1.1 ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA

Descrever, com relação à empresa proprietária da uiúm,

a organização ou sistema relacionado ã atividade e responsabili-

dade de produção de diuranato de amônio , tetrafluoreto de ura -

nio, flúor elementar e hexafluoreto de urânio.

10.1.1.1 Estrutura Organizacional, Funções, Responsabi -

lidades e Autoridades da Empresa

Descrever a estrutura organizacional, as fun -

ções, responsabilidades e autoridades da empresa, relacionadas à

engenharia, projeto, construção, aaiantia da qualidade, enòaioò,

operação e outras atividades aplicáveis ã uòina.

10.1.1.2 Inter-Relações com Contratados e Fornecedores

Descrever as inter-relações de trabalho e inter

faces organizacionais entre a empresa proprietária da uòina.,o res

ponsável pelo projeto e outros fornecedores e contratados.
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10.1.1.3 Equipe Técnica da Empresa

a) descrever a equipe técnica da empresa, in-

cumbida de colaborar no planejamento, construção e operação da

uòina., incluindo os correspondentes deveres, responsabilidade e

autoridades, juntamente com o número de técnicos, qualificações,

currículos escolares e profissionais, e experiência técnica;

b) especificar o eventual apoio técnico a ser

prestado por consultores externos â equipe técnica da empresa,dis^

criminando, neste caso, as áreas especificas de responsabilidade,

assim como as atribuições funcionais do grupo de assessores.

10.1.2 ORGANIZAÇÃO OPERADORA

Descrever a estrutura, funções e responsabilidades da

organização operadora.

10.1.2.1 Organização da Usina

a) descrever a estrutura organizacional da ut>ína,

assinalando em organograma os cargos e linhas de responsabilidade;

b) descrever a estrutura organizacional para ga-

rantir operação segura, o pessoal designado para a equipe de segu

rança, seu modo de operação e suas responsabilidades.

10.1.3 QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL

a) especificar os requisitos mínimos de qualificação do

pessoal designado para a uò-Lna., conforme os subitens 10.1.3.1 e

10.1.3.2;

b) fornecer quaisquer alterações nas qualificações exi-

gidas e a descrição da equipe selecionada para a u&ína.

10.1.3.1 Requisitos Mínimos de Qualificação

Especificar os requisitos mínimos de qualificação

de todo pessoal de operação , técnico e de apoio de manutenção
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da

10.1.3.2 Qualificações do Pessoal

Apresentar as qualificações completas dos indi-

víduos designados para as posições de gerência e técnicas.

10.1.4 RELACIONAMENTO COM ORGANIZAÇÕES EXTERNAS

Informar os acordos feitos com organizações externas,

destacando os aspectos relacionados à operação da uòína.

10.2 ENSAIOS PRÊ-OPERACIONAIS E OPERAÇÃO

Esta seção deve:

- descrever os ensaios prê-operacionais e planos de partida

de operação;

- enfatizar os programas demonstrativos de que as instala -

ções , equipamentos e pfioczò&o satisfazem os critérios de

projeto e de segurança discutidos em capítulos anteriores;

- apresentar os programas de zn.6ii.ioA para verificar a inte -

gricade da instalação, equipamentos e pfioczò&o e para con-

substanciar a análise de segurança;

- apresentar os resultados da execução desses programas.

10,2.1 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA CONDUÇÃO DO PROGRA-

MA DE ENSAIOS

a) descrever o sistema de preparação, revisão, aprova-

ção e execução das instruções e procedimentos de e.nòaío&, bem,co

mo , o de avaliação, documentação e aprovação dos resultados de

e.nAcú.0*, incluindo as responsabilidades organizacionais e quali-

ficação de pessoal relativas ao proprietário da uòina e seus con

tratados;
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b) descrever, com base nos resultados dos tn&aloò ,quais

quer alterações de procedimento ou modificações de sistema que

se façam necessárias.

10.2.2 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE ENSAIOS

Descrever:

- os objetivos dos cnéaioi e os métodos gerais para a-

tingí-los;

- os critérios de aceitação a serem usados para avali-

ar os resultados dos

10.2.2.1 Instalações

Relacionar os Itzni, sujeitos a <tn&aio&, sinteti

zando respectivamente o seguinte:

- t i p o de ZYUSOLÍO;

- resposta;

- normalização para conformidade

10.2.2.2 Operações do Processo

Relacionar as operações do pAoczòio sujeitas

a eniaíoi , sintetizando respectivamente o seguinte:

- tipo de tn&OLÍo-,

- resposta;

- normalização para conformidade.

]n.?.3 ANALISE DO ENSAIO

Fornecer, para cada zn&aío pré-operacional, em subi-

tens numerados seqüencialmente, ou seja, 10.2.3.1, 10.2.3.2,.,.,

10.2.3.xtas seguintes informações:

J) identificação - fornecer o nome do znòalo e do sis

tema submetido a <Lnt>alo.

2) objetivo - descrever o objetivo do o,nt>aio.



NE-1.11 CNEN 121

3) resposta e critérios de aceitação-definir a resposta

esperada em termos de critérios e ba&íò-dz-pfLOJe.to a

presentados em capítulos anteriores, indicando a mar

gem de diferença aceitável para operação segura.

10.3 PROGRAMAS DE TREINAMENTO

Esta seção deve apresentar os programas de treinamento,bem

como a estrutura organizacional responsável pela administração e

KzgíòtfLOò correspondentes.

10.3.1 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Descrever o programa de treinamento proposto, incluin

do o alcance do treinamento em:

- projeto e operação da aòina, instrumentação e con -

trole, métodos de lidar com anormalidades de funcio

namento do p/ioczi&o, procedimentos de descontamina-

ção e de emergência;

- radioproteção, higiene e segurança do trabalho.

10.3.2 ADMINISTRAÇÃO E REGISTROS

Identificar o pessoal na organização, responsável pe-

los programas de treinamento e pela manutenção dos fizgíòtnoò atua

lizados sobre a situação do pessoal treinado, treinamento para no

vos empregados e treinamento avançado do pessoal existente.

10.4 OPERAÇÕES NORMAIS

Esta seção deve apresentar os procedimentos para a condu-

ção segura das operações normais da uÁÍ.naf bem como o sistema ge

rencial para manter os KZQi&tKoi, de operação.

10.4.1 PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO DA USINA

Fornecer a relação de títulos de procedimentos (com

indicação precisa de seus objetivos e aplicabilidade) e a descri

10-5
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çio dos procedimentos de revisão, modificação e aprovação para

todos procedimentos de operação, manutenção e znAaio&, através

do emprego de manuais de QaKantla da qualidade e de segurança.

10.4.2 REGISTROS DE OPERAÇÃO DA USINA

Apresentar o sistema gerencial detalhado para manter

os registros relacionados com o histórico da operação da uéina,

abrangendo:

- os fie.gi&t>io6, referidos na seção 12.11;

- os registros de operação, com as principais manu -

tenções, alterações ou adições executadas;

- registros de eventos e ocorrências anormais , em

particular os associados com liberações radioativas,

produtos tóxicos e/ou inflamãveis;

10.5 PLANOS DE EMERGÊNCIA

Esta seção deve descrever os planos para lidar com emergên -

cias , de modo a se ter:

- informação suficiente para assegurar a compatibilidade

nos planos de emergência propostos com as características

de projeto da u&ina, o"lay-out" no local, e a posição des-

te com relação a considerações tais como: vias de acesso ,

distribuições populacionais circunvizinhas e usos de ter -

ra;

- conhecimento das linhas gerais dos planos de emergência ,

em extensão suficiente para demonstrar que os mesmos pro -

vêm garantia razoável de que podem e serão tomadas medi

das apropriadas no caso de uma emergência , a fim de pro -

teger a vida, saúde e bens do público.

10.6 DESCOMISSIONAMENTO

Esta seção deve fornecer a informação relativa ao atendi
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raento do dí6com<.&AÀ.oname.n£o da

1 0 . 6 . 1 PROGRAMA DE DESCOMISSIONAMENTO

Fornecer o programa p l ane j ado p a r a de.&comÂ.&&ionamtnto

da

1 0 . 6 . 2 DESC0NTAMINAÇAO

Descrever os procedimentos e arranjos para descontanti

nar a u&ina , de modo a não constituir risco indevido por perío

do ilimitado.

10.6.3 ACORDOS COM ORGANIZAÇÕES EXTERNAS

Expor os arranjos e acordos com outras organizações

no sentido de assegurar o dz&comiòòionamtnto seguro da uòina.

10-7
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CAPITULO 11.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este capitulo deve fornecer informações detalhadas sobre as

especificações técnicas (E.T.) selecionadas para a u&ina, abran

gendo:

- características da u&ina de importância dominante para a

segurança;

- monitoração ambiental e de efluentes, com ênfase na obten

ção de níveis de liberação e exposição "tão baixos quanto

razoavelmente exeqüível".

As E.T. devem incluir:

(1) Limitei de Segurança - limites impostos a variáveis ob

serváveis e mensuráveis do pfioceA&o (p.ex: pressão, tem

peratura, vazão, concentração, volume e massa) necessá

rios ao controle adequado da operação e ã proteção da

integridade do sistema físico projetado para evitar a li.

beração não controlada de radioatividade e de produtos

tóxicos (flúor elementar, fluoreto de hidrogênio, hexa

flucreto de urânio e amônia).

(Z) ValoieA LimiteA de kjuAte doA SiAtemaA de Seguiança - va

lores limites para ajuste dos alarmes automáticos ou dis

positivos de proteção relacionados com variáveis do pio

ce.òòo, das quais dependem funções de segurança importan

tes.

(3) CondiçõzA Limitei de Opeiação pana Equipamento - níveis

mínimos de desempenho ou de capacidade de funcionamento

de sistemas ou componentes e exigidos para operação segu

ra da u&ina, e número mínimo de componentes ou parte ml

nima dos sistemas que deve estar operável ou disponível.

11-1
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(4) Condiçõe.& Limite* de. Ope.fiação e.nvotvtndo condiçõzò e ca-

iacte.fu.6ticai técnica* da x&ina n.e.cibòãn.ia.6 paia optia -

ção continua - estabelecidas em termos de quantidades

permisslveis para os parâmetros operacionais, como por e

xemplo, temperatura, pressão, massa de urânio, concen -

tração de material radioativo em outros sistemas , volu-

me de fluido exigido em um sistema, constituição química

de certos fluidos.

(5) Rcquiòitoò pana InApeçoea e En&aio& VtKiódico& - condi -

ções relativas a tn&aío&, calibração ou inspeção, visan-

do assegurar a operação da u&ina dentro dos limites de

segurança e o atendimento das condições limites de opera

ção.

(6) Cafiacte.fiZ&tica& dz ?noje.to - características de especial

importância para cada uma das barreiras físicas e para a

manutenção de margens de segurança no projeto.

(7) Contiotzò Administrativoò - procedimentos ou regras, es-

tabelecidos e utilizados pela gerência, para assegurar a

operação controlada e segura da u&ina.

11.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROPOSTAS

a) apresentar a relação completa das E.T. selecionadas, que,

após revisão , eventuais modificações e aprovação pela CNEN,farão

parte integrante da Autorização para Operação da u&ina;

b) fornecer para cada E.T. proposta, exceto para aquelas en-

volvendo características de projeto e controles administrativos ,

uma exposição resumida de seus fundamentos sob a forma de conside

rações técnicas e operacionais que justifiquem a seleção;

c) referenciar para cada E.T. proposta, as seções aplicáveis

do RAS onde estejam plenamente desenvolvidos, através de análise

e avaliação , os respectivos detalhes e fundamentos.
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CAPÍTULO 12.0 - GARANTIA DA QUALIDADE

Este capítulo deve fornecer uma descrição detalhada do Progra-

ma de Ga.Ka.ntla da Qualidadz [PGQ.) abrangendo os ítzn& impofitantiò

ÕL Azguftanca, elaborado com base no CÓDIGO DE PRATICA SOBRE GARAN-

TIA DA QUALIDADE da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA),

adotado pela CNEN através da Resolução CNEN-15/79.

12.1 PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE

Esta seção deve descrever os aspectos básicos do Programa de

Garantia da. Qualidade. \?GQ.) para controle das atividades que in

fluem na qualidade, associadas com o projeto, construção e opera-

ção da usina.

12.1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

a) definir a estrutura organizacional para planejamento

e implementação das atividades de gafiantia da qualidade., especifi^

cando precisamente a autoridade e a responsabilidade das diversas

pessoas e organizações envolvidas.

b) incluir considerações sobre os aspectos técnicos das

atividades de ganantia da qualidade, identificando e afiançando

a conformidade com os requisitos constantes de normas, eipzci^ica

çõ&& e práticas de engenharia pertinentes, endossadas pela CWEW.

c) identificar devidamente os serviços, procedimentos e

ítzn& impofi£ant<U> a 6e.gu./iança, especificando os respectivos méto-

dos ou níveis apropriados de controle e. verificação.

d) garantir o controle e a verificação das atividades

que influem na qualidade dos itzn& identificados na alínea anteri

or, num nível compatível com a sua importância para a segurança.

e) afiançar a execução de atividades ligadas à qualida-

de, sob condições adequadamente controladas, compreendendo o uso

12-1
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de equipamentos apropriados, condições ambientais próprias ã rea

lizaçlo da atividade e técnicas para obter a qualidade requerida.

f) dispor sobre a instrução e o treinamento do pessoal

encarregado de atividades influindo na qualidade, de forma a as

segurar que oeja alcançada e mantida uma eficiência adequada.

g) assegurar o conhecimento apropriado, pelas pessoas

com jJttnçõeA de ga.Jia.ntia da qualidade,, da linguagem da documenta

ção a manusear.

12.1.2 DOCUMENTAÇÃO

Assegurar a execução das atividades influindo na quali_

dade, de acordo com instruções e procedimentos documentados ou de

senhos de tipo apropriado ãs circunstâncias.

12.1.3 REVISÃO PELAS GERÊNCIAS

Prescrever a revisão regular, pelas gerências das orga

nizações envolvidas, do estado e da adequação da parte do progra

ma sob responsabilidade direta dessas gerências.

12.2 ORGANIZAÇÃO

Esta seção deve descrever a estrutura organizacional das

principais organizações envolvidas, para fins de gerência, dire

ção e execução do PGQ.

12.2.1 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÕES

a) definir claramente, nos organogramas, as responsabi_

lidades funcionais, níveis de autoridade e linhas de comunicação

interna e externa.

b) envolver na implementação do PG£ tanto executores co

mo inspetores, evitando o domínio exclusivo de um único grupo.

c) assegurar a consecução de objetivos de garantia da

qualidade., por meio dos agentes responsáveis pelo cumprimento da
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atividade, inclusive com exame*, tn&aioi e in&pe.çõe.& da atividade

pelos próprios executores.

d) afirmar a verificação da conformidade com requisitos

de gatiantia da qualidade, estabelecidos, por meio de agentes sem

responsabilidade direta na execução da atividade.

e) estabelecer a autoridade e as obrigações de pessoas

e organizações responsáveis pela realização de atividades que in

fluem na qualidade e pelas verificações de gatiantia da qualidade..

f) garantir âs pessoas e organizações com ^unçõzA de ga

fiantia da qualidade.:

- suficiente autoridade e liberdade oraanizacional Dará identi

ficar problemas relativos à qualidade, para iniciar, recomen

dar ou fornecer soluções e para verificar a implementação de

soluções;

- subordinação e acesso direto a um nível de gerência capaz de

lhes asseverar a necessária autoridade e liberdade organiza

cional, com independência suficiente de custos e cronogramas

quando opostos â considerações de segurança.

12.2.2 INTERFACES ORGANIZACIONAIS

Adotar a seguinte metodologia no caso de arranjos orga

nizacionais múltiplos:

- definir claramente a responsabilidade de cada organização;

- estabelecer as medidas apropriadas para garantir as interfa

ces e a coordenação entre as organizações;

- prover meios de comunicação entre organizações e grupos orga

nizacionais participantes de atividades influindo na qualida

de;

- formalizar a intercomunicaçao de informações necessárias, por

meio de documentação apropriada, identificando o tipo de do

cumentos e provendo as respectivas listas de distribuição.

12-3
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12.:.3 PESSOAL E TREINAMENTO

a) descrever os programas para seleção e treinamento do

pfòsocxl encarregado de atividades que influem na qualidade.

b) qualificar o pessoal responsável pela consecução de

atividades relacionadas â qualidade, com base na instrução, expe

ríência e proficiência requeridas para o desempenho das tarefas

específicas a realizar.

12.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS

Esta seção deve descrever as medidas para controlar a prepa

tíição, revisão, aprovação, liberação, distribuição e alteração de

documentos essenciais ã execução e verificação das atividades in

fluindo na qualidade.

•'-> . 3 1 PREPARAÇÃO, REVISÃO E APROVAÇÃO

a) estabelecer as medidas de controle relativas à prepa

!-a*;-Óí<> e omissão de documentos, tais como instruções, procedimen

s .1-senhos, incluindo a identificação de todos indivíduos ou

o.qãnizações responsáveis pelo seu preparo, revisão, aprovação e

emissão.

b) garantir aos indivíduos ou organizações responsáveis

• '. iovi são e aprovação de documentos, o acesso ã informação bá

si ca que ae faça necessária.

17 .'].'i LIBERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

a) estabelecer o sistema de liberação e distribuição de

•-.'.')' nnw-ntob com base nar listas de distribuição atualizadas.

b) prescrever as medidas para afiançar que os indivií

iV.ine, o u organizações participantes de uma atividade influindo na

qualidade, estejam cientes e usem procedimentos, instruções, dese

nhoR e normas de engenharia apropriados e corretos para a execu

at i vidaie.no '!

•) A
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12.3.3 ALTERAÇÕES

a) sujeitar as alterações de documentos à mesma sistema

tica de controle aplicada aos documentos em geral, consoante o

item 12.3.1.

b) prescrever a revisão e aprovação das alterações de

documentos pela mesma organização que tenha revisto e aprovado

os documentos originais, a menos que sejam especificamente desicj

nadas outras organizações.

12.4 CONTROLE DE PROJETO

Esta seção deve descrever as medidas de controle relativas a

ba.A&&-de.-piOje.to, normalização aplicável, conveniência de materi

ais e procedimentos, interfaces, adequação e alterações do proje

to da u&lna.

12.4.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

a) estabelecer e documentar as medidas de controle para

assegurar que as bcueA-de-p-to/e-to e a normalização aplicável, re

ferentes aos -c-tenA Á.mpofitante.& Õ. •iegu.A.ança, sejam corretamente ex

pressas em eApect^-tcacoeA, desenhos, procedimentos ou instruções.

b) incluir os dispositivos para garantir a especifica

ção e prescrição de padrões para a consecução da qualidade aplica

veis em documentos de projeto, bem como para controlar alterações

e desvios desses padrões e dos requisitos de projeto especifica

dos.

c) prescrever as medidas para a seleção e análise da

conveniência de aplicação de materiais, peças, equipamentos e pro

cedimentos essenciais às funções de segurança dos ítint,.

d) aplicar as medidas de controle de projeto a tópicos

tais como os seguintes:

- proteção contra incêndio;
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- radioproteção;

- segurança contra toxicidade de flúor elementar e fluoreto

de hidrogênio;

- química do ptioctòAo;

- análise de acidentes;

- compatibilidade de materiais;

- acessibilidade para inspeção em serviço;

- manutenção e reparos;

- definição de critérios de aceitação para inòpiçõzò ^ znt>aio6.

e) possibilitar o controle de projeto por meio de pes -

soai técnico diverso do elaborador do projeto inicial, de supervi

sores e de auditores do procedimento de projeto.

12.4.2 CONTROLE DE INTERFACES

a) identificar as interfaces, externas e internas, en-

tre organizações e unidades organizacionais incumbidas de execu -

ção de projetos, definindo a responsabilidade dessas entidades

com suficiente detalhe para abranger a preparação, análise, apro-

vação, liberação, distribuição e revisão de documentos que envol-

vam interfaces de projeto.

b) estabelecer os métodos para comunicação documentada

e controlada, de informações sobre projetos, incluindo alterações,

através das interfaces de projeto.

12. '4. 3 CONTROLE DE ADEQUAÇÃO

a) estabelecer as medidas de controle da adequação de

projetos, tais como a realização de revisões, o uso de métodos de

cálculos alternativos, ou a execução de um programa adequado de

b) incluir, no caso de ser necessário, um programa de

e.nòaíot, para verificar a adequação de uma característica específi
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ca do projeto, os znòaloò de qualificação adequados numa unidade

protótipo, nas condições de projeto mais adversas para a caracte

rlstica, ou, sob outras condições, cujos resultados possam ser ex

trapolados para essas condições mais adversas e com a mesma pro

priedade de verificação.

12.4.1+ CONTROLE DE ALTERAÇÕES

a) estabelecer um procedimento documentado em acordo

com o item 12.3.3, para efetuar qualquer alteração de projeto, in

elusive as alterações no local da obra.

b) sujeitar as alterações de projeto as mesmas medidas

de controle aplicadas ao projeto original.

c) prescrever a revisão e aprovação das alterações de

projeto pela mesma organização que tenha revisto e aprovado o pro

jeto original, a menos que sejam especificamente designadas ou

trás organizações.

d) dispor sobre a transmissão das informações relativas

âs alterações de projeto, a todas organizações e pessoas afetadas.

12.5 CONTROLE DE AQUISIÇÕES

Esta seção deve descrever as medidas para assegurar a inclu

são, nos documentos relativos ã aquisição de itzn& e serviços, de

requisitos mínimos de gafiantia da qixa.tida.do..

12.5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

a) incluir nos documentos referentes a aquisição de ^

te.ni e serviços, conforme seja aplicável:

- baoii-de.-pioje.to e normalização pertinente;

- definição do escopo do trabalho a ser realizado pelo forne

cedor;

- requisitos técnicos, definidos por referência precisa a

normas, códigos, procedimentos, instruções ou cipe
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, que descrevam os ite.no ou serviços a serem efetuados;

- requisitos de zn&aio, in&pzç.ão e aceitação, e quaisquer

instruções e disposições especiais para tais atividades;

- condições de acesso ãs instalações e fizgi&tioA do fornece

dor para fins de in&pzçõzi e auditotiia na fonte de fome

cimento, quando essa necessidade for determinada;

- identificação dos requisitos e dos elementos do PGQ apli.

caveis aos itznò ou serviços adquiridos;

- identificação da documzntação de gaiantia da qualidade, co

mo instruções, procedimentos, zòpzci^icaçõzA, nzgiòtn.o&

de in&pzção, znòaioò, e outros Xzgi&t/iOA de garantia de

qualidade, a ser preparada e submetida para revisão ou a

provação do comprador;

- dispositivos para distribuição, retenção, manutenção e

disposição controladas de fizgi&tio& de garantia da quali-

dade.;

- requisitos para relatório e aprovação da disposição de

itznò não-conúoime.4;

- dispositivos para extensão de requisitos aplicáveis de do

cumentos de aquisição, a sub-contratados e sub-fornecedo

res, incluindo acesso do comprador ãs instalações e iz

b) prescrever a inclusão nas zApzcifiicacoZA para aqui

sições, da exigência, com a amplitude necessária, de que contra

tados ou subcontratados estabeleçam um PGQ, consistente com os

dispositivos deste capitulo.

12.5.2 SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Estabelecer como fator básico para seleção de fornece

dores, a avaliação do hon.nzc.zdon com relação aos requisitos dos

documentos de aquisição, utilizando, conforme seja adequado, os
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seguintes .Tieios:

- o exame de dados históricos de desempenho da qualidade em

processos de aquisição similares;

- o uso de fizgíòtfLOò correntes de garantia da qualidade, do

fornecedor, apoiados por informação documentada, qualita

tiva ou quantitativa, que possa ser avaliada objetivamen

te;

- avaliação na fonte, da capacidade técnica e do sistema de

Qa.ia.ntia. da qualidade, do fornecedor;

- avaliação de amostras seletivas do produto.

12.5.3 CONTROLE DE ITENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS

Estabelecer as medidas para controle da conformidade

dos ite.n& e serviços com as n&pzci^icaçoe-4 dos documentos de a

quisição, incluindo medidas tais como:

- evidência obj&tiva da qualidade fornecida pelos contrata

dos ou sub-contratados;

- inòpe.çõe.& e auditoria, na fonte;

- exame do produto na entrega;

- retenção e controle, em local determinado, de testemunhos

de material tal como especificado, para fornecer meios de

exame futuro, se necessário;

- disponibilidade, no locai, da evidência documentada das

ações de controle sobre os itzn& e serviços adquiridos.

12.6 CONTROLE DE MATERIAIS

Esta seção deve descrever as medidas de controle relativas

â identificação, fiscalização, manuseio e transporte de materiais e

equipamentos influindo na qualidade dos produtos e segurança da

ix&ina.

12.6.1 IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS, PF1ÇAS E CWmWTJX
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Estabelecer as medidas necessárias e apropriadas para:

- identificação e controle de materiais, peças e componen

tes, inclusive conjuntos parcialmente fabricados, durante

a fabricação, montagem, instalação e uso do Ltzm;

- prevenção do uso de itíni incorretos ou defeituosos em

qualquer lugar;

- garantia de que a identificação do JLttm seja mantida pelo

número da corrida, número da peça, número de série, ou ou

tros meios apropriados, quer no próprio itzm ou era fiZQÁ.6^

tio& rastreáveis até ele, conforme exigido durante a fa

bricação, montagem, instalação e uso do it&m-,

- disponibilidade, no local, da documentação exigida no con

trole de um Ltzm, desde o início do respectivo processo

de construção.

12.6.2 MANUSEIO, ESTOCAGEM E TRANSPORTE

Estabelecer as medidas para controle do manuseio, esto

cagem e transporte, incluindo limpeza, embalagem e preservação,

de materiais e equipamentos, em conformidade com instruções, pro

codimentos ou desenhos destinados a prevenir dano, deterioração

ou perda.

12.7 CONTROLE DE TÉCNICAS

a) descrever as medidas para assegurar o controle de todas

as técnicas influindo na segurança da u&ina, tais como as utili

zadas no projeto, construção, fabricação, zn&aíoò, comi66ioname.n

to e operação, em conformidade com requisitos especificados.

b) caso a normalização aplicável exija que a técnica seja

realizada por pessoal qualificado usando métodos e equipamentos

qualificados, estabelecer e documentar medidas para afiançar que

tai? requisitos sejam satisfeitos.
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c) no caso de técnicas não abrangidas pela normalização dis

ponível ou em que os requisitos da qualidade excedem os dessa

normalização, definir os necessários métodos, pessoal e equipa

mentos aprovados.

12.8 INSPEÇÃO E CONTROLE DE ENSAIOS

Esta seção deve descrever:

- o programa de inipzção das atividades que influam na se

gurança da uiZna, destinado a verificar a conformidade

com as instruções e procedimentos documentados e desenhos

pertinentes, e a ser implementado por ou para cada organi.

zação executora de tai<5 atividades;

- o programa completo de tnòaíoA necessários para demons»

trar que os sistemas, estruturas e componentes da uòína.

funcionarão satisfatoriamente em serviço;

- as medidas para controle de equipamentos de medição e en

&aioA;

- as medidas para identificação do status da ínApação, en

ÒO.Á.O& e operação de itin& individuais.

12.8.1 PROGRAMA DE INSPEÇÃO

a) prescrever a realização das -tnapeçõe* por indivjÇ

duos que não estejam participando da execução da atividade a ins

pecionar.

b) estabelecer a obrigatoriedade de ^n4peçõe4 para ca

da trabalho efetuado onde seja necessário assegurar a qualidade.

c) estabelecer, para os casos de impossibilidade de

inòpíção de it&nA trabalhados ou de necessidade de verificação

adicional de técnica, o controle indireto através do exame de

métodos, equipamentos e pessoal de execução.

d) indicar, em documentos apropriados, os pontos f.i

xos de ínòpe.ç.ão obrigatória, que requeiram a ínAp&ção ou teste
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munho da mesma por uma organização designada, cuja aprovação se

ja indispensável para o prosseguimento da atividade.

e) estabelecer o plano para a consecução da necessária

inòpe.ç.ã.0 em serviço dos sistemas completos, estruturas e compo

nentes.

12.8.2 PROGRAMA DE ENSAIOS

a) abranger os e.n&aioA requeridos incluindo, se neces

sário, tn&aÂ.o& de qualificação de procedimentos e equipamentos,

anòaloò de qualificação de protótipo, zn6aio& de demonstração an

tes da instalação, enAO.-c.0A pri-operacionais e de partida, e tn_

6O.ÍO4 operacionais.

b) estabelecer a realização de cada nn&aio requerido,

de acordo com um procedimento documentado contendo os requisitos

e limites de aceitação especificados nos documentos de projeto,

incluindo disposições para assegurar o cumprimento de todos re

quisitos e a realização do <int>a.Á.o em condições ambientais adequa

das, por pessoal treinado convenientemente, e com instrumentação

própria devidamente calibrada.

c) os resultados dos cnóa-ioi deverão ser documentados

e avaliados para assegurar o cumprimento dos requisitos corres

pondentes.

12.8.3 CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E ENSAIOS

a) estabelecer as medidas para assegurar que os apare

lhos, calibradores, instrumentos e outros dispositivos e equipa

mentos de medição e zn&aioA, usados para determinar a conformida

de com critérios de aceitação, sejam do tipo, escala, exatidão e

precisão adequados.

b) prescrever o controle, calibração e ajustamento dos

dispositivos de medição e ÍMCLÍOÒ utilizados em atividades in

12-12
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fluindo na qualidade, a intervalos especificados ou antes do uso,

a fim de manter sua exatidão dentro dos limites exigidos.

c) prescrever a obrigatoriedade, no caso de serem cons

tatados desvios de exatid5o dos dispositivos, de uma avaliação

da validade das medições e zn^aioò anteriores, bem como de uma

reavaliação da aceitação dos itznA ensaiados.

d) estabelecer as medidas de controle para assegurar o

manuseio, estocagem e emprego adequados de equipamentos calibra

dos.

12.8.1» STATUS DE INSPEÇÃO, ENSAIOS E OPERAÇÃO

a) estabelecer as medidas para identificar o status de

inòpeção e tnòaiot, de lte.nò individuais através de marcas, selos,

rótulos, etiquetas, fichas de acompanhamento, ficçiòtio* de inipe^

ção, localização física, ou outros meios adequados que possam in

dicar a aceitabilidade ou não-confio fimidade. do item com relação a

ínòpzq.õz& e e.n&aio& realizados.

b) prescrever a obrigatoriedade de manutenção da iden

tificação do status de ín&pe.ç.ão e znialoA, se necessário, ao lon

go da fabricação, instalação e operação do Itam, a fim de assegu

rar que somente íte.nA devidamente inspecionados e ensaiados, se

jam utilizados, instalados ou operados.

c) estabelecer as medidas para indicar o status opera

cional de sistemas, estruturas e componentes da aAlna, tais como

a fixação de etiquetas em válvulas e chaves, a fim de prevenir

sua operação inadvertida.

12.9 CONTROLE DE NAO-CONFORMIDADE

Esta seção deve descrever as medidas para controlar os i

tem não-confio fim ÍA ou defeituosos, a fim de evitar sua utiliza

ção ou instalação inadvertida.

12-13
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12.9.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

Estabelecer as medidas de controle sobre j.te.ni não-con

^oimuò ou defeituosos, incluindo:

- identificação adequada dos itznò, por meio de marcas ou

etiquetas, e segregação física sempre que praticãvel;

- procedimentos documentados para controlar liberações ou

instalações posteriores desses -ó-ten-ò.

17.2.7 DESTIÍÍO DE ITENS MÃO-CONFOPMES

a) estabelecer os procedimentos documentados relativos

ã revisão de ittni> não-c,on{ioKm<ií>, para fins de aceitação no esta

do, rejeição, reparação ou refabricação.

b) prescrever:

- a definição do responsável pela revisão e da autoridade

para decidir o destino de ítcn& não -con^ofime.ò',

- a informação ao comprador e, quando necessário, à autori^

dade qualificada, sobre a aceitação de lt.Q.ni, não-con^nti

me.ò apresentando um desvio em relação aos requisitos de

aquisição;

- a documentação da descrição de alterações, dispensa ou

desvio de itznò não-confconmtò que forem aceitos, a fim de

caracterizar a condição real de fabricação.

12.10 AÇÕES CORRETIVAS

Esta seção deve descrever as medidas para assegurar que

quaisquer condições adversas â qualidade, tais como, falhas, mau

funcionamento, deficiências, desvios, itcni defeituosos e não-

.A, sejam identificadas e corrigidas.

12.10.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

Prescrever, no caso de condições significativamente

i ?
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adversas â qualidade, medidas tais como:

- determinação da causa da anormalidade e adoção de ação

corretiva que previna a repetição;

- documentação do reconhecimento da condição adversa» da

respectiva causa e da ação corretiva adotada, relatando

aos níveis gerenciais competentes.

12.11 CONTROLE DE REGISTROS

Esta seção deve descrever:

- as medidas para assegurar o preparo adequado de Teg*4

tio6 para uso da gerência do programa de ganantia da qua_

lidade.',

- o sistema de tizgÁòtfio& de garantia da qualidade, estabele

cido de acordo com instruções e procedimentos documenta

dos.

12.11.1 PREPARAÇÃO DOS REGISTROS

a) dispor sobre o preparo de fie.giòt\o* representati

vos de <L\)ido.nc.icL 0bje.t4.va da qualidade, incluindo:

- resultados de revisões, Á.nApzçõe.&, znAaio* e aud-í toníaò;

- controle de desempenho de atividade;

- análise de materiais;

- diários de operação da uiina.;

- qualificação do pessoal, procedimentos e equipamentos;

- reparos efetuados;

- outros documentos apropriados.

b) prescrever a obrigatoriedade de izgi*tn.oi legíveis

completos e identificáveis com relação ao -item envolvido.

12.11.2 SISTEMA DE REGISTROS

a) exigir o arquivamento de Kigí&tKob suficientes pa

ra fornecer evidência das atividades influindo na qualidade e
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para descrever as condições prê-operacionais básicas.

b) dispor sobre a identificação, coleção, indexação, ar

quivamento, armazenagem, manutenção e disposição de leg-ÍAtio*.

c) prover a pronta recuperação dos K<igÍ6t>io& e seu a

condicionamento em instalações que propiciem ambiente convenien

te para minimizar dano ou deterioração e prevenir perda.

d) exigir a manutenção em disponibilidade, pelo ou pa

ra o proprietário da uiina, dos fie.QÍ&tfiot> e dos materiais e cor

pos de prova associados que definem corretamente a condição real

de um ittm fabricado, durante toda a sua vida útil, compreenden

do a fabricação, estocagem, instalação e operação.

12.12 AUDITORIAS

Esta seção deve descrever as medidas para verificar a im

plementação e eficiência do PGO, através de um sistema de audi

ton.ia.ii internas e externas, planejadas e documentadas.

12.12.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

a) realizar as auditotiiaò de acordo com procedimentos

documentados ou listas de verificação, e por meio de auditores

qualificados que não tenham qualquer responsabilidade direta nas

atividades sob omdlton.ía.

b) documentar os resultados de cada auditoiia pelos

auditores, e revisá-los através das organizações com responsabi

1idade na área submetida â auditoria.

c) adotar ações de acompanhamento de atividades para

verificar se as eventuais deficiências constatadas na auditoiia

foram corrigidas.

12.12.2 PROGRAMAÇÃO

a) programar as auditon.ia& em função do status e im

portância da atividade.
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b) suplementar as auditoila& regularmente programadas,

com auditofiiciò especiais, no caso de existir uma ou mais das se

guintes condições:

- necessidade de determinação da capacidade do P<?£ de um

fornecedor antes de assinatura de um contrato ou ordem

de aquisição;

- tempo decorrido, apôs a assinatura de um contrato, sufi^

ciente para implementar o P^£, sendo apropriado verify

car se a organização está cumprindo as funções de acordo

com o que está prescrito nesse programa, na normalização

vigente e em outros documentos contratuais;

- processamento de alterações significativas em áreas fun

cionais do R?£j

- suspeição de que a qualidade de um itím está ameaçada de

vido a nOLO-c.anhon.mida.dt do FGQ.;

- necessidade de verificação da implementação de ações cor

retivas exigidas.
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