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1. INTRODUÇÃO

O estágio de desenvolvimento cientifico, tecnológico €

industrial já atingido pelo Brasil nos dias de hoje exige o use

rotineiro da energia nuclear em diversas atividades. Come

conseqüência, é intolerável não estarmos convenientemente

preparados para atendermos emergências radiológicas e acidentes

nucleares (ERANs) que venham a ocorrer em qualquer ponto do

território nacional.

Além de instalações radioativas e nucleares, existe em

uso no país um grande número de fontes radioativas, seladas e não

seladas. Muitas dessas fontes, ainda que constituindo um pequeno

percentual dentro do total, não estão sequer registradas nos

bancos de dados da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN),

quer por terem ingressado no país antes da existência da CNEN,

quer por terem entrado como parte não declarada de equipamentos

maiores e mais complexos, quer por terem sido contrabandeadas, ou

ainda por algum meio não convencional como, por exemplo, a queda

de um satélite contendo material radioativo ou reator nuclear.

Convém não esquecer porém, que o processo de decisão em

proteção radiológica e segurança nuclear, mesmo em caso de

acidente, deve ser sempre norteado pelo objetivo de proteger

indivíduos e populações de efeitos não estocásticos sérios,

limitar os riscos de efeitos estocásticos da radiação e preservar

o maio ambiente. Para tanto, a Comissão Internacional de Proteção

Radiológica (ICRP), através de sua publicação 40 e, a Agência

Internacional de Energia Atômica (AIEA), por maio da publicação

"Safety Series 86", tornam claro, em suas recomendações, que os

parâmetros mais importantes que devem nortear o processo de.

decisão no que diz respeito a introdução de contramedidas (ou

ações corretivas) são: o nível de . dose individual e o

comprometimento de dose equivalente coletiva. Contudo, é



universalmente reconhecido o fato de que a quantidade denominada

dose de radiação, seja individual ou coletiva, é difícil de ser

determinada diretamente.

Considerando-se que as doses de radiação recebidas por

indivíduos e populações são, em geral, resultantes de presença de

fontes radioativas não blindadas ou dispersas no meio ambiente,

tanto o ICRP como a AIEA consideram importante que se estabeleça,

antecipadamente, através de modelagens adequadas, as relações

entre os seguintes fatores: (i) doses de radiação; (ii)

quantidades e parâmetros metabólicos e ambientais; e, (iii)

liberação de radionuclídeos para o meio ambiente. Para tanto,

usa-se limites derivados e legalmente autorizados obtidos a partir

de derivações matemáticas e modelos metabólicos e ambientais que

levam em consideração um limite primário de dose de radiação. Daí

a importância dos modelos metabólicos e ambientais usados para

relacionar uma dose limite, não diretamente mensurável, com

limites derivados e autorizados diretamente mensuráveis.

Em caso de acidente as fontes de radiação não estão, em

geral, sob controle. Por isso mesmo, o esforço inicial deve ter

sempre como objetivo controlar as fontes de radiação. Entretanto,

nem sempre este objetivo pode ser alcançado. Assim é importante

especificar, antecipadamente, níveis de intervenção derivados, por

exemplo, concentrações de radionuclídeos no ar, na água e em

alimentos, correspondentes a níveis de intervenção dosimétricos.

Os níveis de intervenção dosimétricos podem ser estabelecidos de

uma forma geral, mas os níveis de intervenção derivados devem

necessariamente ser específicos para uma dada instalação

radioativa ou nuclear.

Instalações nucleares e instalações radioativas são, de

um modo geral, localizadas, projetadas, construídas,

comissionadas, operadas e descomissionadas de acordo com regras e



regulamentos, que são obedecidos com a finalidade de garantir a

segurança dos trabalhadores e do público em geral além de

preservar o meio ambiente. Contudo, apesar de todas as precauções,

existe sempre a possibilidade de falhas que podem resultar em

ERAN que não devem ser excluídas de um planejamento básico como

este.

Um ERAN pode resultar em liberação de radionuclídeos ou

exposição direta ou indireta à radiação com efeitos deletérios em

pessoas ou danos a propriedades e ao meio ambiente. Em sendo

assim, para fazer face a um ERAN é necessário que haja um

planejamento das ações a serem tomadas, de modo a minimizar os

efeitos ou danos acima mencionados.

A preparação e o desenvolvimento de planos da registro e

atendimento a ERANs dependem da análise de cenários relativos a

emergências e acidentes potenciais, que deve incluir estimativas

das conseqüências previsíveis dentro e fora da instalação.

A CNEN no desempenho de seu papel, no que concerne a

emergências radioativas ou acidentes nucleares, possui PLANOS PARA

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA (PSE) onde estão contempladas, as

instalações radioativas e nucleares de um modo geral, inclusive a

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA-1).

Entretanto, em caso de emergência ou acidente devem

atuar não só a CNEN e a organização operadora da instalação

nuclear ou radioativa, como também outros órgãos públicos ou

privados a nível federal, estadual e municipal.



2. OBJETIVO DO PLANEJAMENTO BÁSICO

O objetivo principal do atendimento a um ERAN é

evitar, ou minimizar, os efeitos deletérios, decorrentes da

exposição à radiação ionizante, em seres humanos, da liberação de

radionuclideos ou da exposição direta ou indireta à radiação

ionizante que possam advir de um ERAN, além de preservar o meio

ambiente, na m».»dida do possível.



3. CENTRAL DE REGISTRO E ATENDIMENTO ERAN

A CHEN é constantemente acionada para atender a

ocorrências em todo território nacional. Tais ocorrências tanto

podem ser em instalações nucleares e radioativas como no

transporte de material radioativo. Além disso, é comum haver

emergências radiológicas relacionadas a fontes radioativas seladas

e não seladas. Em qualquer caso é necessário uma investigação

criteriosa do evento para ser possível concluir se trata-se ou não

, de um ERAN. Em caso de conclusão positiva, é necessário decidir

I rapidamente que medidas devem ser adotadas, o que varia de caso a

caso.

A maioria das ocorrências refere-se a fontes

radioativas, seladas ou não, que tanto podem ser perdidas ou

roubadas, como sofrer acidentes durante o transporte. Há casos,

como ocorreu no acidente de Goiânia, em que o material radioativo

é deixado em local indevido por longos períodos de tempo. Em

muitos casos a ocorrência não se configura em acidente, porém isto

só pode ser verificado após avaliação e/ou inspeção In loco.

Assim sendo, existe necessidade de uma Equipe de Investigação que

tenha condições de mobilidade e ação em todo o território

nacional. Esta Equipe deve agir em consonância com a Central de

Registro e Atendimento a ERAN (CRAERAN).

Para casos que não envolvam instalações radioativas e

nucleares existe um conjunto de procedimentos para nortear a

atuação das equipes. Trata-se do Plano de Resposta a ERAN

(PRERAN).

A figura 1 ilustra o fluxograma do funcionamento do

CREARAN. Pretende-se manter um plantão permanente de 24 horas por

dia. Caso ocorra qualquer tipo de ERAN planos específicos são

acionados se uma instalação radioativa ou nuclear estiver

envolvida. Caso contrário aciona-se o PRERAN.
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O telefone do CRAERAN deverá ser conhecido em todo o

território nacional, devendo ser do tipo discagem gratuita (DDG).

As informações referentes a qualquer ERAN serão colocadas em

bancos de dados para análise posterior.



4. FREVENÇÃO E RESPOSTA A ERAN

4.1. Ações Preventivas

A prevenção consiste em caracterizar antecipadamente

ERAN potenciais e manter um sistema de fiscalização que impeça que

ocorram.

As ações preventivas configuradas nos procedimentos

usuais de Análise de Segurança e Fiscalização das Instalações

Nucleares e a Concessão de Licenças e Autorizações para

Instalações Radioativas constituem bons exemplos de ações

preventivas. O processo de fiscalização permanente é outro exemplo

de ação preventiva.

Como ação preventiva a CNEN emite, para cada instalação

nuclear, os seguintes documentos: (i) aprovação do local; (ii)

licença de construção; (iii) autorização para utilização de

material nuclear; (iv) autorizaçãc para operação inicial; e, (v)

autorização para operação permanente.

Estes documentos só são emitidos quando a instalação

satisfaz as normas técnicas exigidas pela CNFN para cada um dos

itens acima mencionados. Além disso a CNEN exige que cada

instalação nuclear apresente um Plano de Emergência Local (PEL), o

qual deve demonstrar que, na eventualidade de acontecer um ERAN

serão tomadas as medidas apropriadas para garantir a seguranç.i dos

trabalhadores e do público, e,na medida do possível, prevenir

danos à propriedade e preservar o meio ambiente.



No caso de instalações radioativas, dependendo do tipo

de instalação, a CNEN emite para cada uma delas uma seleção dos

seguintes documentos: (i) aprovação prévia; (ii) licença para

construção; (iii) autorização para aquisição de material

radioativo; (iv) autorização para operação; e, (v) fiscalização

periódica.

Para a concessão desses documentos, a CNEN analisa a

conformidade das características da instalação com os requisitos

normativos, tendo em vista não só os aspectos radiológicos que

possam incorrer em risco para trabalhadores e público, bem como a

preservação do meio ambiente.

Com o mesmo objetivo preventivo, a CNEN realiza

inspeções e auditorias nas instalações licenciadas e autorizadas,

para verificar se os limites de segurança impostos por ocasião do

licenciamento estão sendo mantidos. Com esses procedimentos

diminui-se a probabilidade de ocorrência de um ERAN.

4.2. Resposta a ERAN

ERANs podem ocorrer mesmo que todas as precauções tenham

sido tomadas. Assim, é necessário que se planeje as ações de

resposta a ERANs, tanto dentro quanto fora de uma instalação

radioativa ou nuclear, o que tenderá a limitar e mitigar os

efeitos adversos do ERAN.

A preparação e o desenvolvimento de planos de respostas

a ERANs dependem de análises dos possíveis acidentes potenciais.

Esta análise deve incluir uma estimativa de possíveis

conseqüências tanto dentro quanto fora da instalação.



Para efeito de planejamento de atendimento a

pode-se considerar os elementos que aparecem na Figura 2.

ERANs
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CÁLCULO
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FIGURA 2 - Elementos a serem considerados no planejamento do aten-

dimento a ERANs

Medidas de contigência têm como objetivo precípuo

reduzir a dose coletiva, diminuindo assim a probabilidade de

ocorrerem efeitos deletérios na população devido à exposição

interna ou externa à radiação.

Os planos de emergências, em geral, devem dispor de

flexibilidade para poderem ser aplicados em situações e lugares

específicos. Cabe ao Grupo de Operações de Campo (GOC),

utilizando-se entretanto os bancos de dados disponíveis, traçar

planos de atuação para fazer face a ERANs. Conforme a dimensão e

localização do ERAN devem ser acionados órgãos externos a CNEN.

Por isso é necessário que se estabeleçam previamente convênios com

órgãos federais, estaduais e municipais.
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A decisão de intervir deve ser sempre baseada na

avaliação do detrimento que a intervenção possa acarretar

em contraposição à redução de dose que poderá ser obtida. Caso a

redução de dose não for significativa e o detrimento decorrente da

intervenção o for, o ICRP e a AIEA recomendam a não intervenção.

Como principio geral, medidas de proteção devem ser

implementadas somente se seus custos sociais e riscos forem

menores do que aqueles resultantes da exposição que deveria ser

evitada. 0 balanço risco-benefício deve estar sempre presente no

planejamento das medidas de contingência ou ações protetoras.

No caso da CNAAA-1, a única ação protetora contemplada

no Plano de Emergência Geral (PEG) era, até hoje, a evacuação da

população ao menor sinal de situação de emergência. Atualmente

outras medidas de proteção, tais como abrigagem e administração de

tabletes de iodeto de potássio, estão sendo consideradas,

observando-se sempre o principio geral acima mencionado.

Embora pouco freqüentes, os acidentes em instalações

nucleares, quando ocorrem, podem atingir grandes proporções. Dai a

necessidade de elaboração de Planos de Emergência específicos a

serem seguidos.
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5. PLANOS DE EMERGÊNCIA

5.1 Definição

Planos de emergência devem ser estruturados de tal modo

que as responsabilidades, ações e procedimentos de ceda órgão

envolvido estejam claramente estabelecidos. Além disso, devem

incluir a localização e disponibilidaae de pessoal devidamente

treinado e equipado. Recursos financeiros em condições de

utilização imediata, 24 horas por dia, também devem estar

disponíveis para que planos de emergência tenham sucesso.

5.2. Estrutura dos Planos

a) Plano de Emergência Local (PEL):

Trata-se de plano elaborado c implementado pela

operadora de uma instalação nuclear especifica, contendo previsão

de medidas cuidadosamente planejadas, visando a segurança de

trabalhadores e população imediatamente vizinha à área de

propriedade acidentada. 0 PEL deve ser aprovado para que a

instalação nuclear possa ser licenciada.

b) Plano de Emergência Externo (PEE);

Trata-se do plano que cobre as atividades a serem

executadas pelas autoridadcc públicas propondo que em caso de

acidente, protejam a população fora da área circunvizinha a

instalação.
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c) Plano de Emergência Geral (PEG);

Trata-se do plano que integra as atividades planejadas

para serem executadas pelas autoridades públicas e outras

organizações incluídas tanto no PEL quanto no PEE.

d) Plano para Situações de Emergência (PSE):

Plano desenvolvido pela CNEN para executar as tarefas

sob sua responsabilidade em situação de emergência, em qualquer

instalação nuclear ou radioativa.

Por exemplo, no caso da CNAAA-1 o PEL é de

responsabilidade de FURNAS, enquanto a CNEN e outros órgãos dentre

os quais do Ministério da Ação Social (Defesa Civil), o Ministério

do Exército, o Ministério da Marinha, o Ministério da Aeronáutica,

o Ministéri da Saúde, o Governo do Estado, inclusive o Corpo de

Bombeiros, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, a Polícia

Federal, tem PEEs específicos. O PEL e os vários PEEs serão

harmonizados e integrados, com a finalidade de formar o PEG. A

Figura 3 abaixo ilustra esquematicamente a idéia de harmonização e

integração do PEL com os PEEs para formar o PEG.

PEG

FIGURA 3 - Configuração esquemática do PEL e dos PEEs que formam o PEG
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A CNEN, através do Plano para Situações de Emergência

(FfE) participa dos diversos PEEs existentes para instalações

nucleares. O PSE tem como finalidades específicas:

- planejar ações necessárias ao atendimento de emergências,

definindo as responsabilidades de cada setor,

- avaliar a projeção de dose de radiação a ser recebida por

trabalhadores e população, e, contaminação potencial do meio

ambiente,

- manter em disponibilidade permanente, 24 horas por dia, durante

todo o ano, estrutura apropriada contendo pessoal técnico

especializado e de apoio, devidamente treinado; além de

equipamentos, instrumentos, veículos, meios de comunicação e

transportes, sempre em condições para utilização imediata,

- manter e treinar grupos de análise resposta rápida a diversos

tipos de ERANs,

- participar de treinamentos e exercícios de simulação parciais ou

totais, periódicos, com a participação dos órgãos envolvidos,

trabalhadores e população e,

- participar no fornecimento de assistência técnica a hospitais

e profissionais da área médica, no que concerne aos

procedimentos médicos relativos a acidentes com radiações

ionizantes.
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6. CONCEITOS BÁSICOS

6.1. Fases de um acidente

Diferentes ações corretivas podem ser necessárias para

evitar ou reduzir os riscos resultantes de exposições às

radiações, dependendo de quais os órgãos ou tecidos são mais

irradiados e/ou contaminados, do nivel de dose que é esperado e,

da via pela qual a exposição é mais provável de ocorrer.

No entanto, para o estabelecimento de princípios gerais

de proteção radiológica em situações de emergência, há ccnsenso

internacional de que o problema deva ser tratado identificando-sá

pelo menos três fases temporais-sequenciais, de acordo com a

publicação 40 de ICRP. Essas fases são denominadas inicial,

intermediária e de recuperação ou final. Entretanto, é comum

considerar-se além dessas uma fase pré-inicial ou fase zero, que

corresponde ao primeiro estágio da fase inicial, quando existe

apenas ameaça de liberação de radionuc1ideos para o meio ambiente.

A importância da fase zero ficou bem confirmada após a análise do

acidente de Chernobyl. Os acontecimentos que antecederam a

liberação de radionuclídeos para o meio ambiente, no caso de

Chernobyl, e, que se corretamente analisados poderiam ter evitado

o acidente, ocorreram durante a chamada fase zero.

A divisão do acidente em fases é considerada vantajosa

do ponto de vista prático porque, em cada fase, as vias de

exposição podem ser distintas e, portanto, podem requerer

diferentes ações corretivas.

As fases a serem consideradas em caso de acidente numa

instalação nuclear, em geral, e, num reator nuclear, em

particular, são as seguintest
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a) Fase Zero

Trata-se do período durante o qual se reconhece a

possibilidade de um problema implicar em potencial liberação

anormal de radionuclideos para fora da área da instalação. Nessa

fase há um termo fonte potencial que se tenta controlar, isolar ou

eliminar. A partir desse termo fonte potencial, que depende dos

vários tipos de acidentes possíveis para uma determinada

instalação faz-se, a priori, a projeção de doses coletiva e

individual e, finalmente, decide-se qual o leque de ações

preventivas que poderão ser tomadas.

b) Fase Inicial

Trata-se do período que caracteriza o início da

liberação real de radionuclideos. Pode-se estender de meia hora

até um dia ou mais dependendo do acidente. A liberação de

radionuclideos prolonga-se, tipicamente, por alguns dias,

dependendo também do tipo de acidente.

Muitas decisões a respeito do controle do acidente são

tomadas nessa fase, quando ainda não se têm informações precisas

do que está ocorrendo. Como conseqüência, as decisões são, em

geral, baseadas em doses projetadas, que tem necessariamente um

certo grau de incerteza. Assim sendo, para que se adote medidas de

contigência, é necessário que exista previamente uma gama de

opções, baseadas em cálculos de dose, que leve em conta a evolução

do termo fonte com o tempo, as condições meteorológicas, o relevo

do local, a densidade populacional e vários outros fatores. A

decisão de adotar uma determinada medida de contingência, deve ser

tomada a priori, de maneira a resultar na menor dose coletiva

possível, evitando por outro lado que a tomada de decisão

transforme-se numa nova situação de emergência.

16



Na fase inicial, as decisões que visem minimizar as

doses de radiação à população são baseadas predominantemente na

seqüência de ocorrências e nas condições da instalação que possam

ser identificadas coro antecedência. Nessa fase a maior dificuldade

para decidir quais ações corretivas devam ser tomadas reside na

necessidade de prever o curso futuro do acidente e as condições

meteorológicas prevalentes.

As vias de exposição a serem consideradas na fase

inicial são duas:

1. Exposição externa que ocorre devido as radiações provenientes;

- da própria instalação;

- da nuvem (piuma) radioativa;

- de radionuclídeos depositados no solo, casas, estradas

etc.;

- da contaminação de indivíduos, particularmente, na

pele, nos vestuários e em objetos de uso corrente.

2. Exposição interna que ocorre devido a inalação de radionuclí-

deos provenientes da nuvem radioativa.

As ações corretivas implementadas nesta fase inicial de

um acidente visam evitar efeitos somáticos agudos (não

estocásticos) e reduzir ao máximo a exposição do público à

radiação. As medidas usuais, dependendo do tipo de acidente, são:

permanência no interior das casas (abrigagem), proteção

respiratória, administração oral de iodo estável e, somente quando

necessário e inevitável, evacuação parcial ou total da área.

17
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sI
I
i c) Fase Intermediária

I
r Esta fase começa algumas horas após o início da

| liberação de radionuclídeos e estende-se por dias ou semanas.

Nesta fase, a maior parte da liberação já ocorreu, e, a não ser

que se trate predominantemente de gases nobres, é provável que

quantidades significativas de radionuclídeos estejam depositados

no solo. Nesta fase, medidas ambientais de níveis de radiação

provenientes de radionuclídeos depositados no solo, bem como a

contaminação de água, alimentos, ar, são necessários para orientar

as decisões. A comparação de dados experimentais com doses

projetadas deve ser feita para verificar a adequação ou não das

medidas protetoras ou de contingência previamente adotadas.

Se o acidente for de grandes proporções e a quantidade

de radionuclideos depositados em amplas área? for elevada, a fase

intermediária pode ser prolongada e as ações corretivas aplicadas

em áreas distantes da instalação nuclear, compreendendo largas

faixas de populações. Por exemplo, o grave acidente de Chernobyl

contaminou o solo em vastas áreas da Europa, tendo a fase inicial

se prolongado por 10 dias e a intermediária por 2 anos.

Analogamente, as vias de exposição mais importantes

nesta fase são:

1. Exposição externa que ocorre devido as radiações provenientes

de radionuclídeos depositados no solo. No caso de acidentes com

libeiação prolongada, a irradiação direta devido a imersão de

pessoas na pi uma radioativa pode ser um fator adicion.al a ser

considerado.
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2. Exposição interna que resulta da ingestão de água e alimentos

contaminados. Na fase intermediária a exposição interna devido à

inalação de radionuclideos já depositados no solo é pouco

provável. Entretanto, esta via de exposição interna tem

importância em regiões onde ocorre ressuspensão apreciável do

Na fase intermediária dispõe-se de resultados de medidas

radiométricas e de concentração de radionuclideos transportados

pelas diversas vias e cadeias alimentares. Deste modo é possível

estimar com maior precisão as doses de radiação que serão

recebidas pelos diversos segmentos da população. Assim, a tomada

de decisão, no que diz respeito às ações corretivas a serem

aplicadas, é mais confiável do que na fase inicial da emergência;

pois já houve então consultas a diversas instituições, autoridades

e especialistas envolvidos no programa de emergência. É possível,

portanto, conseguir maior segurança para o plano global de

proteção a população potencialmente exposta.

As ações corretivas aplicadas durante a fase

intermediária tem como objetivo a limitação dos riscos de efeitos

somáticos tardios e/ou genéticos (estocásticos). Estas ações

deverão, portanto, reduzir a dose equivalente coletiva com

benefício líquido para os indivíduos envolvidos. Por exemplo, no

caso do acidente de Chernobyl, as principais ações corretivas

implementadas para atingir tal objetivo, compreenderam dentre

outras as seguintess proibição de produção e/ou consumo, de

alimentos e de água em certas regiões; descontaniinaçâo de

residências, objetos domésticos ou agrícolas, veículos e outros

materiais; alterações de práticas agrícolas; e, reassentamento da

população.
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d) Fase Final ou de Recuperação

Na fase de recuperação são tomadas decisões que dizem

respeito ao retorno à nomalidade das áreas afetadas pelo acidente.

Planeja-se nesta fase a suspensão gradual das ações corretivas

implementadas nas fases inicial e intermediária. As principais

vias de exposição da população às radiações na fase de recuperação

são similares àquelas da fase intermediária.

Esta fase estende-se de algumas semanas até anos após o

acidente, dependendo da natureza e magnitude da liberação.

Monitorações ambientais ainda são necessárias, bem como possíveis

descontaminaçoes para se restaurar as condições normais de vida.

Restrições a certas atividades podem continuar por longos

períodos. Assim restrições à agricultura ou ao consumo de certos

alimentos (vegetais ou leite e seus derivados) podem ser mantidos

por vários anos em regiões próximas das áreas afetadas.

Para que as ações corretivas sejam suspensas é

necessário assegurar que a contaminação do meio ambiente tenha

sido suficientemente reduzida devido a diversos fatores, dentre os

quais incluem-se decaimento radioativo, intemperismo e processos

de descontaminação. Há, ainda, necessidades de que sejam

considerados fatores sociais, culturais, psicológicos, econômicos

e técnicos, além das doses de radiação estabelecidas para

bali sarem as decisões relativas à fase de recuperação. Em muitos

casos, trata-se do retorno de populações às suas casas, seus

locais de trabalho, enfim, suas atividades normais e diárias da

vida.
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O estabelecimento de limites de dose de radiação para

reassentamento de populações em areas contaminadas por ERANs não

pode ser rígido, devido às razões expostas acima. Deve-se,

entretanto, aplicar a técnica de análise de risco-beneficio,

considerando-se todos os fatores radiolõgicos, econômicos e

sociais mencionados.

l $.2. Tipos de ações protetoras ou medidas de contingência

As principais medidas de contingência são as seguintes:

(i) abrigagem; (ii; administração profilática de iodeto de

potássio; (iii) controle de acesso ao local do acidente ou a

locais contaminados; (iv) evacuação; (v) medidas de proteção

individual; (vi) descontaminação de pessoas; (vii) cuidados

médicos; (viií) controle de suprimentos, água e alimentos; (ix)

descontaminação de áreas; e, (x) reassentamento de pessoas e

populações.

Na escolha das ações protetoras tem-se como princípio

geral que estas só serão adotadas quando seu custo social e risco

estimados foram menores do que aqueles resultantes da exposição à

radiação, que se está procurando evitar. Em muitos casos, esta é

uma decisão difícil de ser tomada. Entretanto, a Tabela I dá uma

idéia da aplicabilidade de eções protetoras nas fases inicial,

intermediária e final do acidente.
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TABELA I

Ação Protetora

Abrigagem

Administração de

iodeto de potássio

Controle de acesso

Evacuação

Ações de proteção

i nd iv idua l (1)

Descontaminaçao

de pessoas

Cuidados médicos

Controle de suprimentos

água e alimentos

Reassentamento de
pessoas e população

Inicial

XX

XX

XX

XX

X

X

XX

*

—

—

Intermediária

X

X

XX

XX

X

X

XX

XX

X

Final

-

—

X

-

X

X

X

XX

XX

xx Aplicável e possivelmente essencial

x Aplicável

Não aplicável

[1) Mais aplicável, quanto a roupas e máscaras, para grupo de

emergência e não para população como um todo.
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6.1. Níveis de Intervenção

0 ICRP chama a atenção para o fato de que não é

possível recomendar "níveis de intervenção" que sejam apropriados

para todos os casos de acidentes, devido a variabilidade de

circunstâncias em que ações corretivas necessitam ser tomadas. A

intervenção implica usualmente numa série de medidas cujo objetivo

é retomar o controle da situação e aplicar ações corretivas com a

finalidade de resguardar os indivíduos potencialmente afetados e o

meio ambiente em que habitam. A estrutura de procedimentos de

intervenção deve ser objeto de um planejamento antecipado e

adequado, considerando-se não só as probabilidades de ocorrência

de diversas situações anormais, como também suas conseqüências.

Assim, a intervenção no ceso de um acidente nuclear objetiva

minorar as conseqüências do mesmo.

Conforme ficou dito anteriormente, é bem conhecido o

principio de que a decisão de intervir no caso de um acidente

nuclear tsm que considerar a possibilidade de que os riscos e

custos sociais da intervenção serão menores que os malefícios que

resultariam da dose de radiação que seria recebida pela população

se não houvesse intervenção. Também é sabido, como ficou

constatado nos acidentes de Three Mile Island (de pequena

gravidade radiclógica) e Chernobyl (muito grave), que é difícil

prever, durante a fase inicial de um acidente, como o acidente

evoluirá ao longo do tempo. Assim sendo, os níveis de intervenção

adotados devem servir para balisar o processo de decisão e serem

suficientemente flexíveis para poderem ser aplicados no contexto

de uma ponderação que leve . .a conta fatores ligados à população

afetada, sua distribuição geográfica, condições meteorológicas

prevalentes a cada momento e o potencial de evolução do acidente

no sentido de se tornar mais grave, ao invés de se tornar

controlável.
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Tendo como base conhecimentos prévios de proteção

radiológica, é possível estabelecer níveis de intervenção a partir

de faixas de doses de radiação. Isto significa que deve existir um

nível inferior de dose, abaixo do qual nenhuma ação corretiva

deverá ser tomada, e, por outro lado, um nível superior de dose,

acima do qual açõas corretivas apropriadas são mandatórias. A

Figura 4 ilustra os níveis de dose que limitam a faixa de decisão

para adoção de níveis de intervenção e ações corretivas.

Dose

Zona de Aplicação das
ações corretivas Nível superior

de dose

Faixa de decisão para adoção da intervenção
operacional e planejamento das ações

corretivas apropriadas

Zona de não intervenção
Nível inferior

de dose

FIGURA 4 - Níveis de dose inferior e superior que limitam a faixa de
decisão para a adoção de níveis de intervenção operacional
e o planejamento de ações corretivas.

Ê importante observar porém que, em dois dentre os três

acidentes conhecidos com reatores comerciais (isto, é Three Mile

Island e Chernobyl), não houve, de início, a preocupação de

limitar a dose através do uso de níveis de intervenção, mas sim,

como é natural, uma concentração de esforços para controlar aos

acidentes. Nos dois casos, os cálculos de dose foram feitos a

posteriori. •
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Conforme ficou dito na introdução, na prática é

necessário especificar, antecipadamente, níveis de intervenção

derivados (por exemplo, concentrações de radionuclideos no ar, na

igua e em alimentos, correspondentes aos níveis de intervenção

dosimétricos), que facilitem a interpretação de resultados obtidos

num programa especial de monitoração ambiental, que deve ser parte

integrante dos planos de emergência.

Por essas razões não é possível fixar níveis rígidos

para cada tipo de ação corretiva, aplicada às fases inicial e

intermediária.

O ICRP recomenda, e, a maioria dos países já adotou, as

faixas de dose apresentadas na Tabela II, que orientarão a

intervenção em caso de acidente.

Os valores de dose apresentados na Tabela II devem

nortear não só decisões visando medidas protetoras tais como

abrigagem e administração de iodeto de potássio, como também,

quando e se for necessário, o deslocamento de populações em

virtude de um acidente nuclear. Além disso, existem valores de

dose que indicam quando as populações podem ser reconduzidas às

suas regiões de origem no caso de terem sido deslocadas. Isto só

deverá ocorrer quando a dose equivalente anual for reduzida a un

valor que esteja dentro da faixa de variação de dose equivalente

anual devido à radioatividade ambiente característica do Brasil,

isto é entre 0,5 e 5 mSv. Este último valor tem como base a média

de dose equivalente anual recebida por um indivíduo da população

de Guarapari ou Meaipe no Estado do Espírito Santo.
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Tabela II - Níveis de intervenção, em termos de dose

equivalente, para casos de acidentes para casos de acidentes

FASE

Inicial

Intermediária

Recuperação

MEDIDAS

PROTETORAS OU

REMEDIADORAS

Abrigagem,

máscaras,admi-

nistração de

iodeto de

potássio

Evacuação

Controle dos

alimentos, ar

e água

Reassentamento

DOSE EQUIVALENTE

INFERIOR

Corpo

inteiro

Tiróide

pulmão

ou órgão

isolado

mSv

5

50

50

500

mSv/l°ano

5 50

mSv/ano

0,5

SUPERIOR

Corpo

inteiro

Tiróide

pulmão

ou órgão

isolado

mSv

50

500

500

5000

mSv/l° ano

50 500

mSv/ano

5
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A Figura 5 mostra, a título de ilustração, as faixas de

dose para corpo inteiro para o caso de intervenção, tendo como

base os valores apresentados na Tabela II. Observe-se que, neste

caso a intervenção seria a própria evacuação se o nível superior

de dose projetada excedesse 500 mSv para o corpo inteiro.

Dose

Zona de aplicação das
ações corretivas Nível superior

de dose 500 mSv

Faixa de decisão para a adoção da

intervenção operacional e planejamento

das ações corretivas apropriadas

Zona de não intervenção

Nível inferior

de dose 50 mSv

FIGURA 5 - Níveis de dose inferior e superior, para corpo inteiro,

que limitam a faixa de decisão para o caso de

evacuação, de acordo com a Tabela II.
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6.4. Seleção de medidas protetoras apropriadas

Riscos - Dificuldades - Custos

a- Abrigagem

Trata-se de ação protetora importante, destinada a

diminuir o impacto da piuma de material radioativo sobre as

pessoas. A abrigagem reduz consideravelmente não só a quantidade

de radionuclideos inalada como a imersão direta na piuma.

Enquanto a inalação provoca a contaminação interna, principalmente

devido aos radioiodos, a imersão aumenta a exposição externa às

radiações beta e gama. Assim, a abrigagem é uma das ações mais

iitipurtantes para a diminuição de doses individual e coletiva.

Quando as habitações são adequadas é suficiente avisar a

população, através dos meios disponíveis, para que permaneça

dentro das casas, nas áreas mais internas, fechando portas e

janelas e sintonizando os rádios na estação local para receber

informações e instruções detalhadas. A redução de dose externa e

aquela devida a inalação leva em conta o fator blindagem, que

dependerá fortemente do tipo de prédio disponível usado como

abrigo.

No caso particular de Angra, um segmento considerável da

população pode abrigar-se dentro de suas próprias casas, outros

terão que se dirigir a abrigos públicos por exemplo, podem ser

usadas escolas com paredes de concreto e portas e janelas com

vedação. Para que a abrigagem seja adotada terá que ser feito um

levantamento local para que cada indivíduo da população saiba qual

o abrigo que deve procurar em caso de acidente. 0 apêndice I

ilustra as vantagens e desvantagens de medidas protetoras como

abrigagem e evacuação num cenário de um acidente específico a

central CNAAA (Angra).
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Os efeitos adversos da abrigagem são pequenos. A maioria

das pessoas vive e trabalha nas proximidades de um abrigo. Além

disso, o custo de se construir abrigos públicos que serão

utilizados pela comunidade, como escolas ou outros pontos de

reunião é, em geral, baixo.

Um dos problemas que deve ser considerado é a

temporariedade de abrigo. Caso a abrigagem tenha que se estender

por mais de 12 horas, certamente ocorrerão, dentre outros,

problemas de higiene, alimentação, cuidados médicos, sociais e

psicológicos.

0 aviso para abrigagem como para qualquer outra medida

de contingência, é dado inicialmente através de sirenes. Ao sinal

da sirene, a população deverá sintonizar o rádio na estação

local, através do qual será informado se trata-se de um alarme

acidental, exercício, sinal para abrigagem, evacuação, permanência

em alerta, ou simples teste do sistema instalado.

b) Administração de Iodeto de Potássio (Kl)

A administração de Kl tem como objetivo saturar a

| tiróide, bloqueando o seu mecanismo de absorção de iodo, evitando

1 assim os efeitos nocivos causados pelos radioiodos a serem

liberados por um acidente com reator nuclear.

0 iodeto de potássio para ser efetivo tem que ser

administrado cerca de uma hora antes do início da liberação

dos radioiodos. Entretanto, algumas pessoas podem apresentar

alergias e a administração de Kl é contra indicado para pessoas

acima de 40 anos de idade, devido ao risco de ocorrência de

efeitos secundários.
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O iodoto de potássio tem que ser estocado por períodos

longos e em caso de perda de validade de utilização, tem que ser

substituído. As autoridades locais precisam ter esquematizado, a

priori i com a orientação da CNEN todo o sistema de distribuição de

Kl em caso de acidente. Além disso, é preciso lembrar que a

proteção é apenas para a tiróide, não para o corpo todo.

O custo da administração preventiva de Kl é

relativamente pequeno e convém ser utilizado nas vizinhanças de

usinas nucleares, especialmente quando em conjunto com a abrigagem.

c) Controle de Acesso

0 controle de acesso à área do acidente tem que ser

estabelecido num período curto após o acidente e, além disso, a

área sob controle deve variar de acordo com a fase do acidente. O

controle de acesso ao local permite:

- durante a fase inicial - impedir a entrada desnecessária de

pessoas na área do acidente, diminuindo assim as doses

individuais e coletivas;

- durante as fases inicial e intermediária - liberar a estrada ou

outras vias de acesso para facilitar a evacuação caso esta se

torne necessária;

- durante a fase final após a passagem da pluma - reduzir a

contaminação desnecessária de pessoas através da radioatividade

depositada no solo;

- após a evacuação - impedir a entrada não autorizada de pessoas

que queiram voltar ao local, reduzindo as doses individuais e

coletivas e ajudando a garantir a incolumidade dos bens e

propriedades dos evacuados;
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durante a fase final - impedir a entrada de alimentos contamina-

dos em áreas não contaminadas; e,

durante todas as fases - permitir, ao pessoal que precisa traba-

lhar na área, maior facilidade de locomoção com seus

instrumentos e equipamentos.

d) Evacuação

A evacuação é a última das medidas protetoras a ser

implementada e só deve ser deflagrada caso as doses projetadas

tenham possibilidade de exceder 500 mSv para o corpo inteiro ou

5000 mSv (5 Sv) para a tiróide, pulmão ou qualquer outro órgão

isoladamente. Como medida protetora, desde que tomada antes da

liberação, a evacuação pode ser usada para proteger o público da:

radiação direta da instalação nuclear; inalação de radionuclídeos;

exposição interna pela passagem da pluma; exposição externa devido

è contaminação depositada no solo; e inalação devido à res-

6uspensão de radionuclideos.

O problema inerente à evacuação frente as outras medidas

protetoras, é seu alto risco para a população.

COITO

Dentre os fatores que influem na escolha da evacuação

medida protetora incluem-se os seguintes: a magnitude e

característica do acidente; a quantidade de pessoas a serem

evacuadas; as vias disponíveis a partir da área ser evacuada; os

meios de transporte; e, as condições meteorológicas.

A evacuação requer tempo, grande quantidade de

recursos humanos e materiais e cuidadosa preparação prévia. Apesar

disso, pode tornar-se impossível de ser efetuada na fase ir.icial

de um acidente devido a diversas circunstâncias. Durante esta

fase, entretanto pequenas comunidades podem ser evacuadas, desde
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que a equipe encarregada de deflagrar a evacuação esteja

permanentemente instalada no local. Além disso, um certo grau de

evacuação expontânea é quase certo ocorrer em quaisquer

circunstâncias. No caso particular da população vizinha a CNAAA-1,

já existe uma predisposição induzida de que a "evacuação é a única

solução". Este é um aspecto que está sendo cuidadosamente revisto

pela CNEN, que por sua vez espera contar com a colaboração de

todas as autoridades envolvidas.

A evacuação numa etapa posterior pode ser mais efetiva,

desde que já tenha decorrido um período de abrigagem. Isto se dá

mesmo se o solo estiver muito contaminado, mas a pluma radioativa

}â estiver passado. Entretanto, o momento ideal para implementar a

evacuação é antes da passagem da pluma. Caso a evacuação seja

executada durante a passagem da pluma, é possível que doses mais

elevadas sejam recebidas pelos evacuandos do que por aqueles que

permanecerem abrigados. 0 Apêndice I ilustra essa situação.

Os riscos associados à evacuação nem sempre são

pequenos. Problemas ligados a manifestações como pânico e histeria

jâ foram observados em diversas evacuações não envolvendo

acidentes nucleares. Acidentes de tráfego também são riscos

concomitantes, além da dificuldade de evacuar pesseas idosas e

doentes, dificuldade de movimentar grandes massas populacionais de

forma ordeira, sem que haja confusão e relutância dos evacuandos

em sair dos locais de residência ou trabalho.

Do ponto de vista econômico a evacuação pode ter custo

elevado, caso haja fazendas, utilização de terras, animais e

outras atividades agropecuárias ou pastoris. Os custos totais da

evacuação são altos, pois incluem ainda o custo do local de abrigo

após a evacuação, transporte, alimentação dos evacuados e custo do

deslocamento.
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Assim, a adoção de evacuação como única medida protetora

no: raios de 5, 10 e 15 km ao redor da CNAAA-1, por exemplo, é

extremamente arriscada tendo como base apenas critérios políticos

e não técnicos. Dependendo das condições meteorológicas e do tipo

de acidente pode haver meios mais apropriados de proteger a

população em caso de acidente. Alternativas de abrigagem e

administração de iodo podem ser mais aconselháveis em determinadas

situações de acidente não só na CNAAA-1 como também em outras

instalações nucleares existentes ou por existir.

Isto, entretanto, não exclui a evacuação como uma das

medidas passíveis de serem aplicadas.

f
i
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7 - ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

7.1- A Organização

O julgamento inicial da existência ou evidência de uma

situação de emergência fora de instalações nucleares é feito em

geral, pelo responsável pela Emergência na instalação (Diretor de

Emergência da Instalação). Este é um membro da organização

operadora que está autorizado a declarar uma emergência e avisar e

nanter contacto com as autoridades públicas tecnicamente

competentes. No caso do Brasil a autoridade em questão é a CNEN.

A determinação inicial das condições radiolóçicas fora

da instalação nuclear neste caso uma usina nuclear, depende das

informações disponíveis sobre diversos fatores, dentre os quais os

seguintes: condição de operação da usina, incluindo valores de

leitura de monitores de efluentes gasosos e líquidos; leituras das

condições meteorológicas que estejam disponíveis na sala de

controle; e equipamentos fixos de monitoração dentro e fora do

sítio cujas leituras possam ser feitas na sala de controle.

Para alertar as autoridades públicas o Diretor de

Emergência da Instalação deve obter a estimativa de quantidade de

material radioativo que será liberado e de sua comparação com os

valores dos níveis de intervenção adotados previamente pela

autoridade local. A estimativa da liberação deve ser conservativa,

isto é, o valor da liberação deve ser superestimado, e não deve

ser feita nenhuma tentativa de correção, otimista ou não, para a

situação meteorológica provável na hora da liberação.

A possibilidade do acidente piorar deve ser também

avaliada em bases conservativas. 0 alerta dado pelo Diretor de

Emergência da Usina, em bases conservativas, reduz o risco de ser

dado o aviso de um acidente que venha a ser pior do que o

previsto.

Uma classificação em quatro níveis é usualmente

utilizada pelas operadoras para notificar o órgão regulador ou

alertá-lo previamente para situações de emergência, a saber:
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I
1 - Evento não usual;

2 - Alerta;

3 - Emergência na área da planta; e,

4 - Emergência geral.

Cada nível nessa classificação representa uma situação

sais séria do que a precedente. A organização operadora deve

preparar procedimentos para identificar rapidamente a

classificação do evento ou acidente baseado no sistema de aferição

de dados da Usina. Sistemas como o Sistema de Controle Ambiental

(SCA) de Furnas são extremamente úteis para isso.

Para que a CNEN possa recomendar ações protetoras, é

necessário que seja capaz de avaliar e estimar o desenvolvimento

das condições anormais de operação da instalação nuclear ou

radioativa, que possa conduzir a acidentes ou emergências. Para

tanto a CNEN deve estar pronta a acompanhar a evolução do acidente

ou emergência. Isto pressupõe um sistema de cálculo de dose,

acesso a dados radiológicos e meteorológicos, além de domínio de

uma série de modelos metabõlicos e ambientais.

No caso específico da CNAAA-1, parte do SCA de Furnas

deve estur disponível num computador da CNEN. Além disso, este

sistema deve ser adaptado para ser utilizado do ponto de visto de

uma situação de emergência.

Uma rápida avaliação pela equipe de campo, com ênfase

particular nas áreas densamente povoadas, inclusive com

equipamento aéreo deve ser realizada logo que possível. Esses

valores medidos devem ser transmitidos, imediatamente, ao Centro

de Crise. Mais adiante será discutida a composição e função do

Centro de Crise no caso de um acidente nuclear grave.

Técnicas rápidas e simples para medidas de dose externa,

taxas de doses beta e gama, e monitoração do ar devem ser

utilizadas nas medidas de campo, sendo necessário fornecer dados

suficientes para auxiliar a coordenação da emergência a adotar

ações ditas protetoras, baseadas em dados tanto mais próximos da

realidade quanto possível. Para tanto, carros equipados

convenientemente devem estar disponíveis próximos ao local.
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Planos de emergência flexíveis, porém genéricos, capazes

de enfrentar o amplo espectro de acidentes possível são difíceis

de serem estabelecidos pelas seguintes razões: diversidade e

ccr.plexidade de cenários de acidentes que devem ser vi suaii; «dos

rum planejamento cuidadoso; probabilidade extremamente baixa de

c-crrôr.cia de acidentes graves; necessidade de identificar

imediatamente uma situação de acidente e projetar suas

conseqüências para fora da instalação; grande número de a ões

distintas a serem tomadas, simultaneamente, dentro e fora da

instalação onde ocorreu o acidente; escassez de pes ?al

adequadamente qualificado; e, variedade de pessoas e organizações

necessárias à implementação das ações.

7.2 - Zonas de Planejamento da Emergência

Como os vários tipos de instalações nucleares têm

potenciais distintos para ocorrência de acidentes, é necessário

analisá-los não apenas em função da possibilidade de ocorrências,

nas principalmente em termos das conseqüências projetadas para

fora da instalação. As áreas que podem ser atingidas devem ser

identificadas e as características dessas áreas em termos de

demografia, meio ambiente e terra utilizada devem ser levantadas.

Assim, para efeito desse planejamento, decidiu-se ignorar a

probabilidade de ocorrência e a preparação apenas para o acidente

láxímo acreditável, por exemplo, um LOCA (Loss of Coolant

Accident) no caso de um reator nuclear de potência, mas admitir a

necessidade de estar preparado para todo e qualquer acidente que

possa ocorrer em instalações radioativas e nucleares.

No caso de instalações nucleares de um modo geral, as

áreas sobre as quais os esforços de planejamento devem ser

concentrados vincula-se ao conceito de zona de planejamento de

emergência (ZPE). As ZPEs são áreas concêntricas em torno de cada

instalação nuclear, devendo ser estabelecidas antecipadamente

pelas autoridades governamentais.

No caso da CNAAA-1, por exemlo,. estão previstas as ZPE's

a 5, 10 e 15km a partir da usina nuclear.
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Para auxiliar na escolha das ações protetoras mais

efetivas, é necessário o conhecimento de dados e infoir.ações

intrínsecos às ZPEs. Dentre esses incluem-se:

a) Estatística da população:

. Informação demográfica, inclusive distribuição por raixa

etária

. População flutuante na área, isto é distribuição e

redistribuiçao temporal, em termos de dia da semana e

estação do ano.

b) Serviços e instituições públicas

. Disponibilidade e capacitação do Corpo de Bombeiros

local, número e condições do sistema de ambulâncias,

situação da polícia local e existência de organizações

militares na área

. Localização de centros comunitários, escolas, hospitais

e centros comerciais.

c) Utilidades públicas

. Reservatórios de águas, gasômetros

. Pontos de controle do sistema de distribuição de água

. Serviços telefônicos, comunicação, estúdios de rádio e

televisão locais

d) Sistema de transporte

. Estradas de rodagem, densidade de tráfego no pico e na

baixa, capacidade das estradas

. Transporte ferroviário

. Aeroportos ou outros locais onde seja possível descer

helicópteros ou aviões

. Cursos de água navegáveis - oceanos, rios e can.iis

37



e) Terras cultiváveis e existência de animais domésticos

f) Indústrias

g) Topografia e acidentes geográficos

. Rios, correntezas, baias, enseadas, lagos

Normalmente o levantamento dessas informações cabe à

Frefeitura local e à Defesa Ci.il Municipal. Contudo, quando mais

de um Município ou Estado estiver envolvido, o(s) Governo(s) do(s)

Estado(s) deve(m) coordenar este trabalhot conjuntamente com

técnicos designados pela CNEN.

\3 - Estrutura CNEN para atendimento específico à situação

de emergência na CNAA-1

Por um lado, é atribuição do Coordenador Geral de Emer-

gência da CNEN levar à SAE as justificativas técnicas que embasam

as medidas protetoras a serem adotadas. Por outro lado, cabe à SAE

tomar a decisão final. A estrutura para atendimento a situação de

emergência proposta para a CNAAA-1 é descrita na Figura 6.

PLANO DE
EMERGÊNCIA
GERAL (PEG)

CNEN

FURNAS CNEN

PEL PSE PEEs

C N E N / S A E

DEFESA CIVIL/MAS

M . EXER C 1 TO

M.MAR I NHA

M . AERO NÁUTICA

S E C . T R A N5F0RTE

POLIC I A FEDERAL

GOVERNOS

( EST. / MUN. )

OUTRO 5 OR&AOS

FIGURA 6: I n t e r r e l a ç õ e s entre o PEL(Furnas), PEEs, PSE (CNEN),
e PEG
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O Coordenador Geral da Emergência (CGE) que é eir

principio o Diretor da DRSN ou seu substituto indicado, deve

reunir-se no Centro de Emergência (ou Centro de Crise) com a

Coordenação de Emergência da CNEN, que é constituída como mostra a

Figura 7, com o objetivo de ter acesso a todas as informações

necessárias ao processo de tomada de decisão. Entretanto, nas

fases inicial e intermediária, as decisões já devem ter sido

tomadas, antecipadamente, com base em exercícios de simulação

computacionais e, quando possível, simulação no campo. Tais

exercícios não devem restringir-se apenas à evacuação, mas também

a abrigagem e outras medidas protetoras e remediadoras que

dependerão das circunstâncias e do tipo de acidente.

CNEN
COORDENAÇÃO
DE EMERGÊNCIA

GRUPO DE APOIO
LOGÍSTICO

GRUPO DE AVALIAÇÃO
DO ACIDENTE

INSPETORES
RESIDENTES

GRUPO DE AVALIAÇÃO
DE DOSES PROJETADAS

GRUPO DE
COMUNICAÇÕES

GRUPO DE
OPERAÇÕES DE CAMPO

BASES
AVANÇADAS

GRUPO DE
RADIOPROTEÇAO

GRUPO DE
CONTACTOS EXTERNOS

FIGURA 7 - Elementos que constituem a coordenação de emergência
da CNEN

As atribuições de cada grupo são apresentadas a seguir

resumidamente.
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- GRUPO APOIO LOGÍSTICO

Providenciar os meios necessár ios para preparar a
resposta imediata à emergência. I s t o deve ser f e i t o através da
nobilização da estrutura da própria CNEN e dos seus órgãos de
apoio l o g í s t i c o , além de arregimentar recursos externos quando for
necessário.

Criar condições para que estejam d i s p o n í v e i s , d i á r i a s ,
passagens, equipamentos, a l imentação, t ransporte , recursos f inan-
ceiros em moeda corrente , s e r v i ç o s de compras, almoxarifado e
controle de mater ia i s ; nas e s p e c i f i c a ç õ e s e quantidades
necessárias.

- GRUPO DE AVALIAÇÃO DO ACIDENTE

Receber as informações da CNAAA-1 sobre a s i tuação da
usina, anal isar dados e acompanhar a evolução temporal do acidente
com v i s t a s a estimar as probabil idades de l iberação de
radionuclídeos e /oc contro l e do termo fonte , a fim de or ientar o
processo de dec i são . Este grupo, l iderado pe lo chefe da
Cordenadoria de Reatores, deve manter contacto permanente com os
inspetores res identes na área do ac idente .

- GRUrO DE AVALIAÇÃO DE DOSES PROJETADAS

Calcular as doses pro je tadas , a n t e s , durante e após a

liberação da pluma r a d i o a t i v a , a p a r t i r de modelos computacionais

; informações d i s p o n í v e i s sobre quantidades l iberadas (ou

previstas para l i b e r a ç ã o ) , obt idas diretamente da i n s t a l a ç ã o

•mclear e do grupo de a v a l i a ç ã o do a c i d e n t e . Um dos o b j e t i v o s

principais desse grupo é corroborar e s t i m a t i v a s de doses

projetadas, ca lculadas a p a r t i r de s imulações p r é v i a s , para

iortear e reorientar decisões, caso seja necessário.
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t
- GRUPO DE COMUNICAÇÕES

Implementar um sistema de comunicações seouro e

confiável, não só em situações normais como também em condições de

emergência, capaz de operar em qualquer parte io território

nacional, bem como estabelecer as ligações entre equipes de campo,

CHEN, SAE, as operadoras de instalações nucleares e demais órgãos

integrantes do PEG. Tal sistema deve operar o mais independen-

temente possível da rede pública de telecomunicações.

- GRUPO DE OPERAÇÕES DE CAMPO

Orientar e coordenar todos os trabalhos de campo nas

diferentes fases de um acidente nuclear ou emergência radiológica.

Implementar medidas de radioproteção no local da

emergência, tais como: levantamento das condições radiológicas

locais; coleta de amostras ambientais; delimitação e controle

radiológico de áreas contaminadas; monitoração da taxa de

exposição de forma contínua; levantamento aeroradiométrico para

localização e delimitação da pluma; triagem de pessoal, de objetos

de uso corrente, animais e alimtntos.

Orientar o atendimento médico especializado inicial às

pessoas contaminadas ou irradiadas, incluindo descontaminâçao de

pessoal no local do acidente

Este giupo deverá contar com o apoio do pessoal das

bases avançadas que, por sua vez, deverá auxiliar a manutenção da

estabilidade psico-social da comunidade residente nas vizinhanças

de instalações nucleares. Tal estabilidade sô poderá ser atingida

por meio de contatos freqüentes e campanhas de esclarecimento

sobre os planos de emergência que estão sendo implantados. Além

disso, o pessoal das bases avançadas deverá realizar um

levantamento sócio-demográfico na região, em cooperação com a

Defesa Civil e a Prefeitura Municipal. Também são funções do

pessoal das bases avançadas colaborar nos treinamentos das equipes

que integram o plano de emergência e executar as primeiras medidas

de proteção radiológica em caso de acidente.
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- GRUPO DE RADIOPROTEÇÃO

Prover informações técnicas para nortear os trabalhos de

campe, por exemplo, calcular limites derivados e autorizados a

partir de níveis de intervenção pré-estabelecidos, conforme o

cenário do acidente. Este trabalho deverá ser realizado muito

antes da ocorrência de um acidente e, em caso de acidente, ser

corroborado pelo grupo de avaliação de doses projetados.

Assim sendo, este grupo deverá determinar quais slio os

radionuclídeos, caminhos e grupos críticos, que terão naior

relevância não só no impacto ambiental, como também e

principalmente no que diz respeito ao risco à população. Isto

deverá ser feito através de análise de sensibilidade paramétrica

de modelos metabólicos e ambientais utilizados.

Poderá, também, considerando a avaliação de risco,

sugerir medidas de proteção à população e de preservação do meio

ambiente. É ainda função deste grupo garantir o cumprimento de

todos os procedimentos de proteção radiológica a serem seguidos

pelos trabalhadores na emergência.

- GRUPO DE CONTACTOS EXTERNOS

Informar, com acurácia, às autoridades governamentais e

aos meios de comunicação, visando a orientar corretamente o

processo de decisão a nível governamental mais alto, a evolução

dos acontecimentos relativos ao acidente. Além disso, este grupo

deverá concentrar e direcionar o fluxo de informações sobre o

acidente, a ser colocado à disposição dos meios de comunicação do

país e do exterior. Este grupo deverá manter contacto permanente

com o Presidente da CNEN e com o Secretário da SAE.
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1.4 - Esquema de acionamento

a) ATUAL
0 esquema de acionamento atual para a C'lAAA-1 é

apresentado a na Figura 8.

FURNAS

USINA

PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS
A
C
I
O
N
A

CNEN CML

A
C
I
O
N
A

- H . MARINHA

- M . AERONÁUTICA

- DEFESA C1VI1./HA5

- TRANSPORTES

- COMUNICAÇÕES

- P O L I C I A FEDERAL

- OUTROS ORCAOS

COORDENA
A EVACUAÇÃO

FIGURA 8: Situação atual de acionamento em caso de emergências ou

acidentes na CNAAA-1.

b) PROPOSTO

0 esquema de acionamento proposto para o atendimento de emer-

gências em instalações nucleares é o seguinte.

HOT IFI CA

OPERADORA
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M . A E R O N Á U T I C A
D E F E S A C I V I L/MAS

S E C . T R A N S P O R T E S
P O L I C I A F E D E R AL
C O V E R N O E S T A D U A L
C O V E R N O M U N I CIPAL
O U T R O S O R C A O S

FIGURA 9: Proposta para acionamento de ins t i tu ições em caso de
emergência numa instalação nuclear em geral e, no caso



Ao comparar BB doses projetadas cora as medidas de

contingência previamente estipuladas, a CNEN decidirá, sob o ponto

de vista técnico, qual a medida de contingência mais apropriada,

além de acionar os órgãos públicos necessários para a efetivação

de tais medidas. Todas as outras instalações já estarão em regime

de alerta quando isto ocorrer.

7.5 - Instalação do Centro de Crise

Em caso de emergência radiológica ou acidente nuclear

terá convocada uma Comissão Executiva que se reunirá próximo ao

Centro de Crise a ser construído em local adequado. O Centro de

Crise, representado esquematicamente na Figura 10, terá todas as

condições tecnológicas, inclusive no que diz respeito a

comunicação e informática, para orientar e coordenar as ações de

todos os grupos que aparecem na Figura 7. As atribuições desses

grupos, para o caso específico de atendimento à situação de

emergência na CNAAA-1, estão descritas em 7.3. 0 Grupo de

Contactos Externos que também estará localizado no Centro de

Crise, deverá assessorar a Comissão Executiva e auxiliá-la nos

contactos com os meios de comunicação de um modo geral. A

composição da Comissão Executiva é apresentada na Tabola III. A

convocação de determinados órgãos integrantes da Comissão

Executiva dependerá do tipo de emergência em questão e de sua

evolução ao longo do tempo.

CENTRO DE CRISE

COORDENADOR
GERAL

DE
EMEGÊNCIA

GRUPO
DE

CONTACTOS
EXTERNOS

\

COMISSÃO

EXECUTIVA

^

FIGURA 10 - Representação esquemática do Centro de Crise a ser

implantado.



TABELA III - Composição da Comissão Executiva a ser acionado em

caso de acidente nuclear na CNAAA-1. Cada órgão men-

cionado abaixo deverá indicar um representante e um

substituto.

- Comissão Nacional de Energia Nuclear

- Secretaria de Assuntos Estratégicos

- Secretaria de Ciência e Tecnologia

- Ministério do Exército

- Ministério da Marinha

- Ministério da Aeronáutica

- Furnas Centrais Elétricas

- Estado Maior das Forças Armadas

- Governo do Estado

- Defesa Civil (Ministério da Ação Social)

- Defesa Civil Municipal

- Prefeitura Municipal

- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente

0 Centro de Crise a ser construído terá uma configuração

semelhante ao apresentado na Figura 10 0 local para o Centro de

Crise deverá ser especificado em comum acordo com as entidades

envolvidas através de seus representantes. Entretanto, a Comissão

deverá ter acesso aos dados e informações que estarão chegando e

sendo processados no Centro de Crise.

Para que CGE possa recomendar medidas protetoras

eficientes, é preciso que esteja apto a avaliar e estimar o

desenvolvimento das condições anormais de operação, de qualquer

instalação nuclear ou radioativa, que possam conduzir a acidentes.

Além disso, caso ocorra um ERAN, o CGE deve ter condições de

acompanhar o desenvolvimento do mesmo. Isso pressupõe o

acionamento de todos os grupos que se fizerem necessários, dentro

do esquema apresentado na Figura 7.

45



Em caso de um ERAN não envolver a CNAAA-1, que é a

situação mais provável de ocorrer, também pode ser necessária a

convocação de uma Comissão Executiva ao Centro de Crise. Nesse

caso a Comissão seria significativamente reduzida, mas continuaria

a ter função executiva com c mesmo objetivo explicitado no

capitulo 2.

Nesse caso o CGE faria uma convocação seletiva, evitando

chamar representantes de entidades que teriam pouco ou nada a

contribuir para a solução do problema.
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6 - TELECOMUNICAÇÕES

Para perfeita coordenação das ações de emergência é

necessário o estabelecimento de um sistema de telecomunicações,

seguro e confiável, capaz de suportar o tráfego gerado nas várias

fases de uma ocorrência. Tal sistema deve estar permanentemente

disponível, pois nunca se sabe quando ou onde um ERAN irá ocorrer.

0 sistema também deve ser protegido contra

interceptações e ser facilmente estabelecido em qualquer ponto do

território nacional e países limítrofes, procurando ligações de

longa distância , de natureza estratégica, entre a CGE e o Grupo

de Operações de campo. Além disso, o sistema deve ser confiável

para ligações de curta e média distância , de natureza operacional

ou tática, entre o CGE e todos os grupos mencionados na Figura 7 e

outros órgãos externos.

Considerando-se o volume de tráfego gerado durante uma

ocorrência e a necessidade do rápido estabelecimento das ligações,

propõe-se o seguinte sistema de comunicações:

- Ligações estratégicas: utilização do satélite BRAS1LSAT, com

estações fixas e móvel (Centro de Comunicações Móvel), conforme

mostrado na Figura 11.

- Utilização do satélite INMARSAT, com o emprego de estações

transportáveis (maletas), para utilização pelas equipes

precursoras.

- Ligações Táticas: sistema de comunicações móvel/portatil, ope-

rando em VHF/FM, e, em casos críticos, em HF/SSB, apoiados por

um Centro de Comunicações Móvel e por repetidoras transportá-

veis dotadas de baterias e paines solares, conforme ilustrado

na Figura 12.
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LIGAÇÕES TÁTICAS

COORDENAÇÃO TÉCNICA E LOGÍSTICA NO CAMPO
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CARAVAN



LIGAÇÕES ESTRATÉGICAS

APOIO LOGÍSTICO E
TÉCNICO

CENTRO DE CRISE

APOIO OPERACIONAL



J. ALERTA E NOTIFICAÇÃO A POPULAÇÃO

Quando e se ocorrer um acidente será de extrema

importância assegurar que a população seja informada do ocorrido

imediatamente e siga as instruções dadas pela Coordenação Geral de

Iwrgência. É importante evitar também que o pânico se instale

tntre a população, pois isto pode ser mais danoso do que o próprio

acidente.

Na Case inicial em geral, as informações disponíveis

lâo escassas. Sabe-se pouco além do fato de que um acidente

ocorreu e ações protetoras estão sendo implementadas. Assim que

informações mais precisas estiverem disponíveis, estas devem ser

repassadas ao público em liguagem acessível procurando-se não

gerar confusão devido a mal entendidos. Ao mesmo tempo, deve sei

transmitido ao público quais as ações protetoras contra os efeitos

da radiação que estão sendo ou já foram tomadas.

As informações devem ser dadas por rádio local a fim de

avisar e alertar a população sobre o ocorrido. Sirenes fixas e

colocadas em carros móveis devem ser acionadas. Ao ouvir as

sirenes a população deve imediatamente sintonizar a rádio local.

Deve ser evitado a sirene simples sem mensagem de voz, pois fica

difícil para o público saber se trata-se de disparo acidental,

ensaio programado, sinal para evacuação ou abrigagem.

A sirene deve significar para o público a busca de

nensagens pelo rádio ou auto-falantes. Essas mensagens devem ser

(requentes e bastantes claras.

Devem ser previamente detetados os grupos de população

que não ouvirão sirenes devido à distância ou posição geográfica

e, que tenha problemas de locomoção. Caberá ao Grupo de Operações

de Campo, auxiliado pelo pessoal das bases avançadas,

encarregar-se de atender a estes. Caso haja barcos nas redondezas

o Ministério Marinha deverá alertá-los através do sistema de aviso
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ao 5 navegantes ou outro Bistema específico que venha a ser

criado. 0 GOC deverá contar com uma lancha equipada com sirene e

pelo menos cinco barcos infláveis que possam atingir com o som de

sues sirenes as populações de ilhéus que estejam fora do alcance

das sirenes localizadas em terra.

Avisor, especiais devem ser dados por telefone ou rádio a

instituições como hospitais, escolas, prisões, fábricas, áreas

recreativas, dentre outras.

A distribuição demográfica deve ser levantada

previamente e listas com os números de telefones e rádios

relevantes devem estar na Base Avançada e no Centro de Crise, onde

estará localizda a Coordenação da Emergência.

Os meios de comunicações certamente pressionarão para

obter noticias imediatas. Para atender a essa exigência deverá ser

indicada pessoa que prestará as informações colocadas à disposição

pelo Grupo de Contatos Externos, reunido no Centro de Crise.

Deve-se lembrar que quando os meios de comunicação não conseguem

informações dos técnicos, acabam, em geral, por obte-las em outras

fontes, onde via de regra não são precisas ou até mesmo não

correspondem à realidade.

Em caso de evacuação deve ser feito todo o esforço para

a manutenção das famílias unidas, o que evitará tensões e preocu-

pações com familiares, bem como movimentações desnecessárias. Um

número de telefone deve ser colocado a disposição da população,

mas os veículos de informação devem ser, preferencialmente, o

rádio e a televisão.

Informações como a existência de planos de emergência,

quais os procedimentos a serem seguidos pela população, para onde

deverão ir as pessoas, quando poderão voltar, o que podo ser

levado, qual a garantia de segurança das casas evacuadas, têm que
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ser fornecidas e discutidas com a população. Tais informações

devem ser prestadas à população independente da ocorrência de

qualquer acidente, podendo ser disseminados através de reuniões

periódicas em centros comunitários.

Folhetos simples e resumidos sobre o que deve ser feito,

onde estão localizados os pontos de encontro em caso de evacuação,

COPO deve ser feita a abrigagem, se em sua própria casa, ou quem

deve ir para os abrigos públicos, devem ser distribuídos à

população.

É imprescindível a atualização de dados relativos à:

- mudança na demografia,

- mudanças nas estradas, ruas, serviços de transporte,

- instalação de novas indústrias ou centros comerciais,

- mudanças nos sistemas de comunicação, número de trabalhado-

res e nomis, e,

- mudança no pessoal da equipe de Defesa Civil local e da

Base Avançada;

Sem essa atualização permanente qualquer plano de

emergência perderá a validade.
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10. PLANEJAMENTO DA EMERGÊNCIA

10.1. Responsabilidades pelo Planejamento da Emergência

Na eventualidade de situação de emergência, várias

organizações a nível federal, estadual e municipal devem

participar das medidas mitigadoras, através de seus 1'EE's

específicos, conforme ficou ilustrado na Figura 9. Com respeito a

efetiva implementação dessas ações quando for declarado um

acidente nuclear, a autoridade pública responsável pelo

planejamento, no caso do Brasil a CNEN, deve ser capaz de: (i)

identificar prontamente a 6ituação de emergência, no que diz

respeito ao tipo e gravidade; (ii) alertar e notificar o pessoal

técnico e organizações; (iii) analisar a situação de emergência;

(iv) definir ações protetoras; (v) gerenciar e participar de

simulações computacionais exercícios e treinamento; e, (vi)

participar no fornecimento de suporte médico relativo a acidentes

com radiação

10.2 - Bases legais

A legislação vigente para situações de emergência

está baseada numa estrutura administrativa que sofreu modificações

com a mudança de Governo. Assim, esta legislação necessita ser

rodi ficada com a finalidade de adaptar-se à nossa realidade

administrativa, levando eni consideração a extinção de antigos

órgãos e a criação de novos. Além disso, a nova filosofia adotada

para o atendimento a ERANs provocará alterações nas atribuições

dos vários órgãos envolvidos no Plano de Emergência. A legislação

necessita ser revista de forma que sejam atribuídas as

competências legais aos órgãos que participam da Comissão

Executiva cuja composição aparece na Tabela III.
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SM
prover recursos a fim de possibilitar e aperfeiçoar o

cumprimento das atividades de planejamento, preparação e

resposta a ERANs;

estabelecer acordos e convênios com os demais órgãos

participantes do planejamento de emergência;

atuar junto as autoridades federais, estaduais e

municipais para a tomada de decisões e auxiliar a

integração das ações em caso de ERANs; e,

apoiar a CNEN no que for necessário para cumprir sua função den-

tro do SAERAN.

ÇNEN

- avaliar e estimar o desenvolvimento de condições anormais de

operação que possam levar a acidentes;

- calcular as doses projetadas de radiação para casos e

circunstâncias específicas de modo a relacionar quantidades

mensuráveis com os níveis dosimétricos de intervenção;

- realizar medidas de campo fora da área da instalação,

a fim de apoiar as ações a serem seguidas;

- recomendar as ações protetoras a serem adotadas;

- coordenar para cada instalação nuclear um PEG;

- manter em funcionamento todo o sistema de comunicação; e,

- fornecer e manter os grupos que aparecem na Figura 7 para a

execução dos trabalhos nas váxias fases de um acidente.
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fURNAS

- desenvolver ações de avaliação, de correção, de proteção e

de reparação, por ocasião de uma situação de acidente

nuclear na CNAAA-1;

- acionar o PEL, em caso de acidente nuclear na CNAAA-1;

- restabelecer as condições normais de operação da unidade tão

cedo quanto possível;

• remover, caso seja necessário, e , em tempo hábil,todo o

pessoal presente na área de propriedade de Furnas

(trabalhadores, residentes e visitantes) para que não

sofram exposição às radiações acima dos níveis estabelecidos

pela CNEN; e,

- executar a monitoração radiológica ambiental dentro dos

limites de um círculo de 5 km de raio, centrado no

edifício do reator da Unidade 1.

SEDEC/MAS EM COOPERAÇÃO COM AS SECRETARIAS DE DEFESA CIVIL

ESTADUAIS E MUNICIPAIS

- promover campanhas e programas de esclarecimento à população

quanto ao plano de emergência,

- organizar, com a colaboração do Governo do Estado do Rio de

Janeiro; os locais para abrigar a população retirada da(s)

área(s) interditada(s);

- prestar assistência à população removida, proporcionando-lhe

abrigo, alimentação e assistência médico-sanitária

convencional;

providenciar o regresso da população retirada aos seus locais de

moradia finda a emergência;
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I - difundir as informações atinentes à emergência, em estrita

integração com os outros órgãos;

- promover a abrigagem da população, quando esta for a ação

protetora recomendada; e,

- distribuir iodo estável (Kl) para a população.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - COTer

Coordenar todas as medidas que devem ser adotadas em

caso de evacuação, inclusive com a participação dos Ministérios da

Marinha e da Aeronáutica, dentro do âmbito de sua atuação, i.e.:

- isolar a área;

- controlar o acesso da área a t ing ida ;

- controlar a salda da população que deixar a área por seus

próprios meios;

- coordenar e controlar a reunião da população para a evacuação;

- r e t i r a r , por meio de t r anspor t e co le t ivo , a população da área ,

comluzindo-a aos pontos de desembarque p rev i s tos pelo

SEDKC/MAS;

- passar o controle da população ao SEDEC/MAS;

- manter a ordem na área afe tada; e,

- - apoiar as a t ividades espec i f i cas de operação de campo com a

I part icipação específ ica da ESÍE e da Brigada de Páraque-

distas.
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MINISTÉRIO DA MARINHA

- Evacuação dos ilhéus ao redor da instalação,

- distribuição de iodo estável (Kl) para os ilhéus,

- transporte marítimo de pessoal, materiais e equipamentos,e

- proibição, interdição e restrição de áreas à navegação.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

- Transporte aéreo para as equipes de campo em caso de acidente;

- levantamento aero-radiorétrico da dispersão de efluentes

gasosos, em cooperação com as equipes de campo;

- coordenação especial de acidentes envolvendo a queda de

satélites ou aeronaves contendo materiais radioativos;

- operação aero-transportada e apoio aos órgãos envolvidos

na ocorrência; e,

- operação de busca, resgate e salvamento aéreo em caso de

emergência.

POLÍCIA FEDERAL

- Apoiar às ações de emergência concernentes às áreas da polícia

marítima, aérea e de fronteiras, e;

- prover segurança física do grupo de operações de campo, quando

necessário.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITARIA

- Prover instalações hospitalares adequadas ao atendimento de

| acidentados por radiação; e,

i - colabora- com a CNEN em casos de ERANs.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

a) Através da Secretaria Nacional de Comunicação :

- prover sistemas públicos de telecomunicações compatíveis com

as necessidades dos planos de emergência;

- apoiar tecnicamente às ações de emergência; e,

- dispor, no que diz respeito à consignação de freqüências

exclusivas no que concerne a confiabilidade, segurança e sigilo

às comunicações necessárias às atividades de emergência.

b) Através da Secretaria Nacional de Transportes :

- facilitar, organizar e coordenar ações de engenharia de trânsito

e policiamento em caso de acidentes nucleares; e,

- coordenar os departamentos rodoviários estaduais para as ações

anteriores.

IBAMA

- Executar as ações necessárias de monitoração ambiental de áreas

circunvizinhas às instalações nucleares e radioativas em caso de

ERANs; e,

- ligar-se aos órgãos estaduais de proteção ao meio ambiente.
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I MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

j - Notificar órgãos equivalentes de países estrangeiros que estejam

| vinculados a compromissos internacionais assumidos,

} anteriormente, pelo país; e;

- mobilizar, se necessário, apoio de outros países em caso de

ERANs.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA / RECEITA FEDERAL

- Providenciar o imediato desembaraço da problemas alfandegários,

quando ocorrerem, de equipamentos, materiais, e substâncias

específicas para o atendimento a emergências.

GOVERNOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

- Realizar levantamento sócio-demográfico na região, em cooperação

com a Defesa Civil;

colaborar na realização de programas de campanhas de

esclarecimento a população;

- prover os locais e a infraestrutura necessária para abrigo de

pessoal evacuado em caso de acidente nuclear de acordo com o

planejamento da emergência;

- através do Corpo de Bombeiros, realizar operações de busca,

resgate e salvamento em caso de abrigagem ou evacuação, visando

atender a locomoção de pessoas necessitadas; e,

- construir abrigos públicos em locais a serem determinados para o

caso de ser a abrigagem a medida de contingência a ser adotada.

59



SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

a) Através do Centro Nacional de Previsão Meteorológica, forncecer

dados e subsídios para previsão meteorológica nas áreas

envolvidas no acidente.

b) Através de seus Institutos de Pesquisas, fornecer apoio

técnico-cientifico para ação de emergência quando solicitado.

Além disso, as seguintes ações serão eventualmente

necessárias numa situação de emergência e, por isso mesmo, devem

ter um respaldo legal para evitar problemas futuros:

1) ordenar a pessoas do público que se recolham a seus domicílios

ou lá permaneçam;

2) oferecer drogas profiláticas radioprotetoras ao público;

3) ordenar a pessoas do público que se abriguem;

4) ordenar a pessoas do público que evacuem a área;

5) assegurar, através de apreensão, armazenagem ou compra, que

produtos agrícolas contaminados não sejam usados;

6) prover compensação para o público afetado por situações de

emergência; e,

7) fechar instalações públicas ou privadas (por exemplo,

transportes e industrias) em áreas afetadas ou potencialmente

afetadas.
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11. TREINAMENTO E EXERCÍCIOS

j Para assegurar que os planos de emergência sejam
j
't efetivamente implementados, deve ser dada instrução básica e

\ realizados treinamentos para o pessoal de resposta a emergência,

j incluindo as equipes de monitoração e suporte. Treinamentos

] periódicos devem ser feitos cobrindo as informações básicas e

qualquer mudança nos planos de emergência, incluindo exercícios

. totais ou parciais.
i

; Exercícios de simulação parcial ou total, concebidos em

I bases realísticas, para prever os problemas que ocorrerão em

i situações de emergência, também devem ser realizados.Os exercícios

parciais ou totais além de servirem para treinamento do pessoal

envolvido, permitam testar, dentre vários aspectos a adequação dos

planos, os procedimentos adotados, o sistema de comunicação, os

equipamentos e as interligações entre os diversos grupos e

atividades.

É importante que haja, durante os exercícios, observado-

res independentes que possam fazer críticas construtivas

I permitindo assim melhorar os planos, procedimentos e coordenação

da resposta a ERANs.

Os exercícios servem para testar o funcionamento da

organização da resposta à EKANs de um modo geral. Entretanto

exercícios parciais ou globais podem ter vários níveis de

complexidade, dependendo daquilo que se queira testar.

É possível envolver membros do público em exercícios e

simulações, mas isto em geral, não é recomendado. O governo local

e as organizações de emergência devem ser notificadas previamente

dos exercícios planejados. Caso os exercícios sejam realizados sem

anúncio, o público deve estar muito bem informado de que tal

atividade poderá ocorrer. Todos os exercícios, totais ou

parciais, devem estar claramente identificados como tal.
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APÊNDICE I

AÇÕES DE PROTEÇÃO A POPULAÇÃO

EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

1. Principais ações

As principais ações de proteção que podem ser incorpora

das a um plano de atendimento de emergência para centrais

nucleares são as seguintes:

1.1 Evacuação

1.2 Abrigagem

1.3 Administração de Iodeto de Potássio

2. Evacuação

Para acidentes severos a evacuação preventiva de área

próximas ao reator (até 3 ou 5 Km) é a mais efetiva das medidas de

{ proteção que pode vir a ser tomada. Além desta distância e em

1 casos onde ocorram impedimentos à evacuação, a melhor medida a

I ser implementada é, em princípio, a abrigagem da população.

j
| Como vantagens/benefícios da evacuação da população nas
' vizinhanças de uma Central Nuclear podemos citar:

- Efetiva redução das doses devidas à irradiação proveniente da

nuvem, irradiação oriunda de solo contaminado e inalação de

material contaminado.



- A evacuação preventiva da população nas proximidades do reator,

facilita a tomada de decisão durante a emergência. As equipes

\ de resposta a emergência necessitam apenas de dar atenção a

' áreas mais afastadas da usina.

As principais desvantagens da evacuação são:

- Pode-se estabelecer o pânico entre a população local, o que pode

acarretar mais danos e mortes do que o próprio acidente

nuclear.

em- Exite uma grande dificuldade para implementar a evacuação

áreas extensas. São necessários, no local, recursos de

transporte e pessoal auxiliar treinado.

- Não pode ser aplicada caso ocorra interrupção das estradas ou

ocorrência de fenômenos naturais severos, por exemplo,

tempestades, vendavais, e quedas de barreiras com interrupção de

estradas.

j Quanto maior a densidade demográfica e quanto pior a

rede de transporte, maiores os riscos, durante uma evacuação, de

ocorrência de problemas de engarrafamento de trânsito, pânico e

tumulto, tornando esta evacuação inviável

3. Abrigagem

j A abrigagem é uma medida protetora comumente usada em

{situações de emergência. Pode ser aplicada em praticamente todas

•as situações. Não depende de recursos externos, a própria

{população, se bem treinada, é capaz de se abrigar.
â



Portanto, as principais vantagens da abrigagem são:

- Fácil implementação.

- Pode ser aplicada a praticamente todas as situações. Ê

independente da ocorrência de eventos naturais, desde que não

' sejam de extrema gravidade.

í
- É efetiva para distâncias maiores do que 5 Km.I

i
As principais desvantagens da abrigagem são:

Não é efetiva nas proximidades da Usina (distâncias menores

do que 3 Km). Os níveis de dose que se esperam nas

proximidades do reator não poderão ser reduzidos a valores

aceitáveis pela abrigagem da população. Para residências comuns

o fator de redução é de apenas 0,5.

A abrigagem da população muitas vezes não é suficiente, sendo

necessário implementar a remoção posterior da população devido a

contaminação do solo e dos alimentos e água.

4. Estudo de um cenário

Para verificar a eficácia de medidas protetoras são

simulados teoricamente cenários de acidentes severos hipotéticos.

Estes cenários são desenvolvidos com base física, mas possuem uma

probabilidade remota de ocorrência.

Para este estudo foi utilizado a categoria de liberação

SST1 que corresponde a um dos mais severos acidentes de reator
PWR.



Neste cenário é considerado a ocorrência de fusão do

núcleo perda de todos os siBtemas de segurança, (inclusive das

redundâncias), perda da alimentação elétrica e, finalmente,

« ; ruptura da contenção e liberação de material radioativo para o

ambiente. Os dados da categoria SST1 são:

. FRAÇÃO LIBERADA POR GRUPOS (meias-vidas em tabela anexa)

j Xe-Kr I Cs-Rb Te-Sb Ba-Sr Ru La

i 100% 45% 67% 64% 7% 5% 0,91

1
j Outras características:
I
| TEMPO ATÉ DURAÇÃO DA ALTURA DA
! LIBERAÇÃO LIBERAÇÃO LIBERAÇÃO
í h h m
i

1,5 2,0 10,0

Com este termo fonte foram calculadas doses com o

programa SEDA na região de interesse, tendo como base as seguintes

condições meteorológicas.

Veloc. Vento = 0,5 m/s

Direção do Vento = ENE (de onde o vento vem)

Classe de Estabilidade = D

Foram obtidos os seguintes resultados;



DOSES CALCULADAS NA ESTRADA RIO-SANTOS E
EM ALGUNS PONTOS NOTÁVEIS

COORDENADAS
COM ORIGEM NO
PRÉDIO DO
REATOR (km)
x y

LOCAL

1,5

1.5

1,9

4,1

Estrada Rio-Santos
Entre a Usina e o
FRADE

Estrada Rio-Santos

Na localidade do
FRADE

FRADE
na praia

DOSE

Sv (rem)

0,61 (61)

6,4xl0"5(6,4xl0~3)

DOSE MÁX.
0,01 (1)

6,5 7,9 Estrada Rio-Santos
No rio BRACUÍ

BRACUÍ

-2
1,4 x 10 (1,4)

DOSE MÂX.
0,3 (30)

15,8 1,6 Estrada Rio-Santos
Cidade de ANGRA

3,1 x IO"1 (3,1)

Considerando os dados acima caso se tenha optado

por remover a população da localidade do Frade para o Bracui

ocorrerá um inevitável acréscimo de dose de aproximadamente 1

rem para cerca de 30 re.n (fator de 1/30). Este acréscimo será

maior caso se opte por abrigagem no Frade e nas próprias

residências dos moradores. Neste caso a dose no Frade seria

, reduzida para 0,5 rem sendo então o fator 1/60. O acréscimo de

; dose devido à evacuação não é justificável.

Conclue-se portanto que a evacuação nem sempre é a

medida protetora mais adequada.
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APÊNDICE II

ATENDIMENTO MÉDICO NAS ERANs

1. NlVElS DE ATENDIMENTO:

O atendimento médico, cuja eficácia é diretamente

proporcional à rapidez da prestação dos serviços e de sua

qualificação, deve ser previsto em três níveis:

1.1. Nível Primário

Atendimento às possíveis vítimas da ERAN no local mais

próximo exeqüível, seja nas instalações de saúde pré-existentes

(PEL) quando as condições do acidente permitirem seu uso, seja em

instalações móveis, transportadas por via aérea, rodoviária ou

marítima.

A este nível, serão prestados primeiros socorros

voltados para o atendimento de patologias associadas, tais como:

traumatismo, hemorragias, insuficiências cárdio-respiratójias,

grave descontrole emocional, etc.

0 pessoal médico e para-médico envolvido no atendimento,

participará, junto com o Grupo de Radioproteção, da avaliação de

risco no que tange à população atingida.

A este nível será feita a triagem dos pacientes,

considerando-se dose estimada, contaminação interna e/ou externa e

patologias associadas.

0 pessoal médico e para-médico promoverá a coleta de

sangue, excretos e esfregaços para posterior análise e participará

dos trabalhos de descontaminação de pessoal.

A triagem orientará o público atendido para uma das

seguintes situações:

a) Liberação sob controle



b) Acompanhamento médico a curto prazo seja em instalações de

saúde disponíveis, seja em hospitais de campanha

c) Encaminhamento dos pacientes a Hospitais de Apoio (Nivel

secundário) ou diretamente a um Hospital de Nível te^rciário.

1.2. Nível Secundário

Será prestado atendimento médico-cirúrgico espe-

cializado, supervisionado por médico qualificado pela CNEN.

Será realizado em hospitais públicos, pré-determinados e

conveniados com a CNEN, com capacidade de atendimento nas

seguintes áreas: Cirurgia Geral, Traumato-Ortopedia, Unidade de

Tratamento Intensivo, Centro de Queimaduras, Hematologia,

Nefrologia c/Hemodiélise.

1.3. Nivel Terciário

Será prestado atendimento médico especializado a

pacientes transferidos de um Hospital de Apoio ou vindos

diretamente das Unidades de Atendimento a Nível Primário.

Será realizado em hospital público conveniado com a CNEN

que disponha de instalações apropriadas ao tratamento de

pacientes irradiados e/ou contaminados. Deverá ser hospital de

alto nível de qualificação, abrangendo e ampliando as áreas de

atuação sugeridas para o nível secundário. Quanto ao tratamento

das possíveis vítimas de ERAN, a equipe médica e para-médica já

existente deve ser qualificada para os procedimentos necessários.

Tal equipe, caso necessário poderá ser reforçada por pessoal

deslocado de outros centros médicos.



2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. O PEL da instalação nuclear deverá, caso possível prever a

existência de um Setor Médico para Atendimento a ERAN lotado

com médicos e para-médicos qualificados. Instalações e

pessoal serão de grande importância nas fases zero, inicial

e intermediária da ERAN, bem como no Atendimento Médico a

Nível Primário.

2.2. Deverão ser estabelecidos Convênios CNEN/M. Militares,

CNEK/M. Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde

e Universidades Públicas, com o propósito de estabelecer uma

rede de hospitais que possam atuar de forma rápida e eficaz

em caso de ERAN, a nível de Hospital Secundário e Hospital

Terciário, ou mesmo a nível Primário.

2.3. Médico qualificado (sempre que possível, dos quadros da

CNEN), deverá participar do Grupo de Operações de Campo.

2.4. As equipes médicas emergênciais deverão atuar sob a orien-

tação do Grupo de Operações de Campo e Coordenada:; com o

Grupo de Radioproteção.

2.5. A CNEN deverá dispor de Unidades Móveis Emergênciais,

dotadas de pessoal e equipamento necessários ao atendimento

a nível primário.

2.6. Deverá ser estabelecido Convênio CNEN/Ministérios Mi-

Militares, M. Saúde e Secretarias de Saúde Estaduais e

Municipais obje tivando o transporte de vítimas do ERAN por

via aérea, marítima ou rodoviária.



APÊNDICE III

ORÇAMENTO PARA EMERGÊNCIA

Para que o Planejamento aqui apresentado se torne

exeqüível, é necessário que sejam feitos minimamente os

investimentos relacionados a seguir.

DESCRIMINAÇÃO VALOR (US$)

- Ampliação/revisão e manutenção do sistema de

notificação pública da região circunvizinha

à CNAAA-1 2.000.000

- Instalação de radar meteorológico em Angra 270.000

- Central de registro e atendimento à emergências

radiológicas e acidentes nucleares 500.000

- Instalação do sistema meteorológico de Angra 200.000

- Aquisição de Computador e periféricos (terminais,

unidades de fita e disco) 2.000.000

- Instalação do receptor de cartas meteorológicas 200.000

- Sondagens atmosféricas tiO.000

- Levantamento aero-radiométrico 500.000

- Sistema móvel de radiometria (terrestre,

aquático) 2.400.000



- Hede integrada de monitoração radiolôgica

anibiental contínua 1.500.000

• - Reaparelhamento, ampliação e montagem do instrumental

» técnico-científico 1.500.000

, - Equipamento de proteção individual 6 50.000

- Implantação de um sistema de telecomunicações 2.500.000

- Implantação do Centro Nacional de Treinamento 1.450.000

- Programa regular de treinamento a Órgãos internos

e externos 370.000

- Manutenção e ampliação do sistema de atendimento a

emergências 1.300.000

- Veículos para atendimento à emergências

(terrestres e aquáticos) 700.000

- Robôs para coleta de fontes radioativas 200.000

- Sisteira para descontaminaçao de água potável 4C0.000

- Experimento atmosférico em Angra dos Reis 150.000

- Exercícios e Simulações (órgãos externos e

internos 1.000.000

- Levantamento estratégico (censo demográfico,
campanha de esclarecimento a população, material
de divulgação) 1.000.000

• Aquisição e desenvolvimento de códigos de
computação para cálculo de dose 500.000



- Sistema de telefonia móvel para atendinento à

Emergência 100.000

- Medicina e higiene das radiações 800.000

- Apoio à Defesa Civil Municipal de Angra (l! fase) 1.600.000

- Estações de trabalho interligadas em redes de

computador 300.000

- Núcleos avançados de operação, treinamento e

informação (Angra, Araraar, Goiânia e Resende) 2.000.000

Total 26.170.000

O valor total se refere a implementação do sistema e

manutenção inicial.



APÊNDICE IV*

• PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

INSTITUI O SISTEMA DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS RADIOLÔSICAS E
i —

ACIDENTES NUCLEARES

Projeto de Lei N ° /91

Institui o Sistema de Atendimento a Emergências Radiológicas e

Acidentes Nucleares (SAERAN)

Considerando o Decreto no. 8, de 15 de Janeiro de 1991, que

promulga a Convenção sobre Assistência no Caso de Acidente

Nuclear ou Emergência Radiológica.

Considerando o acordo bilateral de do Brasil com a

Argentina.

Considerando a utilização real e potencial da Energia Nuclear no

Brasil.

0 Presidente da República, no uso de sua atribuição

RESOLVE

Art. 1 - Instituir o sistema de atendimento a emergências radio-

lógicas e acidentes nucleares - (SAERAN) com finali-

dade de assegurar o planejamento, a coordenação de

ações conjuntas e a execução continuada de providências

que visem atender a situações potenciais ou reais de

emergências radiológicas e acidentes nucleares.

*É necessário submeter esta proposta aos pareceres das procura-

dorias jurídicas da CNEN e da SAE.



PARÁGRAFO ÚNICO:

As necessidades a que este artigo se refere serão

atendidas pela aplicação das seguintes medidas:

a) Radioproteção e Segurança Nuclear

b) Proteção da População, Meio Amiente e Proprie-

dades

c) Medicina e Higiene das Radiações

d) Outras medidas deverão ser aqui incluídas, a

partir da definição dos órgãos de coordenação

setorial (vide Art. 3, parag. II)

e) Balanço custo X benefício na adoção das medidas

protetoras.

Art. 2 - Integram o SAERAN os órgãos e entidades da administra-

ção pública federal, estadual e municipal, as empresas

privadas e as fundações, que participam do atendimento

à emergências radiológicas e acidentes nucleares.

Art. 3 - 0 SAERAN compreende:

I - ÓRGÃOS CENTRAIS:

- a COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN

- a SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - SAE

II - ÓRGÃOS DE COORDENAÇÃO SETORIAL:

A) SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC, Ministé-

rio da Ação Social.

B) COMANDO MILITAR DO LESTE - CML e do COMANDO MILITAR,

DO SUDESTE - CMSE, Ministério do Exército.



C) , Ministério

da Marinha.

D) ESTADO MAIOR DA AERONÁTICA - EMAer, Ministério

da Aeronáutica.

E) INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE - INSS, Ministério

da Saúde.

F) SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

G) , Secretaria

do Meio Ambiente, no campo de Proteção do Meio

Ambiente.

H) SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÕES - SEC, Ministério

da Infraestrutura.

I) , Ministério

das Relações Exteriores.

J) , Ministério

do Trabalho.

L) DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, Ministério da

Justiça.

III - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO SECCIONAL:

órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e

privados que tenham atribuições diretas e/ou indiretas no SAERAN.



IV - UNIDADES OPERACIONAIS: (OPERADARAS)

a) As instalações nucleares e radioativas

t

b) As unidades de transporte, e

c) Outras instalações, a critério do órgão central do SAERAN.

V - ÓRGÃO DE APOIO:

Todos os órgãos e entidades federais, estaduais,

municipais e privados, indiretamente ligados ao Plano de

Emergência Geral, mas com relação direta e eventual com sua

segurança, na forma da regulamentação deste Decreto-Lei .

PARÁGRAFO ÚNICO

Os órgãos e entidades referidos no Art. 2, íicar

sujeitos a orientação do órgão central do sist«i-r.a, sorr.

prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura

administrativa estiverem integrados.

Art. 4 - Ao órgão central compete a coordenação geral do SAERAN

Art. 5 - Aos órgãos de Coordenação Setorial compete a orientação,

a supervisão e a fiscalização dos órgãos rln r zfíc.ijção

secccional e das unidades operacionais do nir.i tu-t, r\f>-

respectivos campos de atuação.

Art. 6 - Aos órgãos de Execução Seccional compete cumprir e

fazer cumprir as normas e instruções baixadar e a

legislação específica em vigor, bem como assegurar que

sejam tomadas todas is medidas necessárias e consecução

das suas atribuições.



Art. - As unidades operacionais são responsáveis pela

integração e execução de todas as medidas que devam ser

tomadas, no âmbito de sua atuação, para atender as

necessidades de segurança.

Art. 8 - Este (decreto-lei) entra em vigor na data de sua

publicação, revogada as disposição em contrário.


