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ERVIÇO PÚM.ICO FEDERAL.

RESOLUÇÃO CNEN nQ 003, de 21 tk: dezembro de 1993

A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN), usando das
buiçôcs i|ii« Ilio conferi* a Lrí nO 6.189, do 16 tlr dr/i'inbrn de 19/''. «:«>»• >!•• .i
çôub Introduzidos pelo Le! nfi 7-7B1, de 17 de junho de 1989, por decisão de
Comissão Deliberativa, adotada na 5623 Sessão, realizada em 21 de dezembro de

otri
lrr.i
sua
1993,

Considerando a necessidade de adotar uma instrução técnica com o
objetivo de orientar o atendimento de requisitos de radioproteção e segurança para
a deposição final dos rejeitos radioativos contendo Césio-137, decorrente do Ac_i_
dente Radiológico d? Goiânia, ocorrido cm 1987;

Considerando que durante a 5593 Sessão da Comissão Deliberate
va, realizada em 09-06.92 foi apresentado, examinado e aprovado, em caráter pro
visório, o Projeto de Instrução Técnica nQ 01/9' que, além de incorporar os cri té
rios de aceitação de rejeitos, também reúne os requisitos regulatorios básicos, in
ternacíonaltnente admitidos para a deposição de rejeitos de baixo nível de radiação
próximo ã superfície.

RESOLVE:

Aprovar, em caráter definitivo, a Instrução Técnica "Radioprote
ção e Segurança parao Depósito Final dos Rejeitos Radioativos Armazenados em Aba
dia de Goiás" - IT CNEN nC 01/91.

í - M S T C I O Costa
Pres idente

Edua ia (• rança
Membro

r
Carlos Ney/tiillen Coutinho

Membro
Laer
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1. OBJETIVO

0 objetivo específico desta Instrução Técnica é orientar o atendimento de

requisitos mínimos de radioproteção e segurança exigidos pela Comissão

Nacional de Energia Nuclear-CJVEN para a d^neoiçO» (inat dos oeyettaa

armazenados em Abadia de Goiás, decorrentes da violação de uma

fonte de Cs-137 com 1.375mCi de atividade em setembro de 1987, em

Goiánia(GO).

2. NORMAS APLICÁVEIS

2.1 Aplicam-se às atividades e Uena envolvidos nas fases de projeto,

construção, operação e encennament» do nep&cuténlo as Normas da CNEN

compatíveis com a função de radioproteção e segurança a ser desempenhada.

2.2 Na ausência de normatização brasileira adequada, devem ser usados,

preferencialmente, Códigos, Guias e Recomendações da Agência Internacional

de Energia Atômica e, na ausência destes, normas internacionais ou de países

tecnicamente desenvolvidos, desde que essas normas e regulamentações sejam

aceitas pela CNEN.

2.3 Em casos excepcionais, podem deixar de ser satisfeitos requisitos de

códigos e normas, desde que seja demonstrado cabalmente que existem

condições de projeto que permitam, sem prejuízo da segurança, a adoção de

outros critérios propostos, e que essa demonstração seja aceita pela CNEN.

3. DEFINIÇÕES

1) Acidente Postulado - acidente considerado como de ocorrência

admissível para fins de análise, visando ao estabelecimento das

condições de segurança capazes de impedir e/ou minimizar eventuais

conseqüências.

2) tlçente. Quelante - composto orgânico em que os átomos formam mais de um

enlace coordenado com metais em solução, freqüentemente encontrado em

de deSCOntaminação. Ext: ácido* amlno-pollcarboxillco* (ex:

EDTA, OTPA), ácido* hldroxl-carboxilicos, e ácidos policarboxíllcoi

(ex: ácido cftrlco, ácido carbòllco • ácido flucínlco).
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3) tinâU&e de ftqunança - estudo, exame e descrição do comportamento

previsto do oepaoitóai» durante toda sua vida, em situações normais.

nSo usuais e de acÀdmto* postulado*, com o objetivo de assegurar que:

a) o risco individual aceitável atualmente nio seja ultrapassado no
futuro;

b) as margens de segurança previstas no projeto em condições normais e
nio usuais sejam adequadas;

c) haja adequação de itena para prevenir acidentes radiolõgicos e
atenuar as conseqüências daqueles que possam ocorrer.

4) enmaqmamento - confinamento de aeyettoa aadtaattaaa por um período

definido.

5) Çeniiticado áe ápnovaç&o do HetatinJUo de Ànátlae de fequnança {CARAS)

- Ato pelo qual a CNEN certifica a conformidade do Relatório de

Análise de Segurança do nepoaiUnio cam os requisitos de radioproteçao

e segurança aplicáveis, além de verificar a viabilidade técnica do

projeto e sua compatibilidade com a localização proposta.

6) Çentificado de Jpn&ooçâo do Xetatónlo do tocai (CARL) - Ato pelo qual

a CNEN certifica a conformidade do Relatório do Local do

com os requisitos de radioproteçao e segurança aplicáveis ás pessoas e

ao meio ambiente.

7) ÇenUjLcado de Âpnovação do Xelaiénio final de tinátlae do Sncennamento

do local (CARFAEL) - Ato pelo qual a CNEN certifica a conformidade do

Relatório Final de Análise do Encerramento do Local com os requisitos

de radioproteçao e segurança aplicáveis ás pessoas e ao meio ambiente.

8) Condicionamento de flejeUos -conjunto de operações que transformam os

rejeitos em uma forma adequada para transporte, armazenamento ou

deposição. A* oper*çS«s incluam a conversão dos rejeitos em uma forma

mais estável, encerrando os rejeitos em contéineres e provendo

embalagem adicional.

9) Conteúdo de XadLonucUdeo* - abrange a natureza, quantidade e

concentração de radionuclídeos nos

10) Çoninole ínUUucíonal- controle mantido após o encpwamento do local

com o objetivo de limitar a dose de radiação para a população,

envolvendo a manutenção de registros, a delimitação de áreas, as

restrições quanto ao uso da terra, o programa de monitoração

ambiental, as inspeções periódicas e qualquer outra ação corretiva que

se fizer necessária.



11) Depeoiçâ» - colocação de ocyeitoa tadiaaftwe-a em local aprovado pelas

Autoridades Competentes, sem a intenção de remové-Ios.

12) Sepéoito de Xeyeitoa Xadtaatúwea (ou simplesmente

instalação designada para anmaqenamento ou depoaLçao de ocyettoa

oadiaatúioa.

13) Seprfatto finai - depéotto destinado a receber, em observância aos

critérios estabelecidos pela CNEN, os qcjcitoa

provenientes de ayunaçenajnentoo, depéftitoa tntcrunediá/vioa e

Ê, também, designado

14) Ceptfotto 9ntenmediánio - depéoÀto destinado a receber e,

eventualmente, acondicionar aejettoo aadieatutea, objetivando a sua

futura reutilização, ou remoção para depéaito final, em observância

aos critérios de aceitação e outras normas estabelecidas pela CNEN.

15) Vepé&ito ^oovtAáai» - deaéaito destinado a receber

provenientes de áreas atingidas por acidentes com

materiais radioativos até sua transferência, em condições máximas de

segurança, para outro depósito.

16) VunakULdade Química - capacidade do bloco de ae^etfea nadLoatinoQ. de:

a) reter radionuclídeos e assim evitar ou retardar sua líxiviação; e

b) resistir a modificações químicas que afetem adversamente a
lixiviabilidade ou estabilidade física da (owna de

17) Bmialado de Rejeito* - [on/no, de nejeiteti e recipiente para

acondicionamento de ae^eitoa, facilmente transportável, estável e

resistente a impactos físicos durante o manuseio e a depo&lçâe, bem

como a efeitos internos, tais como geração de gases, aumento de volume

devido à dilatação de resinas orgânicas e t c , proporcionando, também,

se necessário, blindagem contra radiação.

18) Gncewtamente d» tocai - fase que se inicia com o fim das operações de

deposição de oc^eitea e termina após um período mínimo de controle

para confirmação da completa estabilização do tocai, abrangendo a

colocação de material de preenchimento e cobertura, recomposição

paisagística e as atividades de estabilização.

19) Baaécle Relevante - espécie, animal ou vegetal, que preenche uma ou

mais das seguintes condições:

a) é crítica para o equilíbrio dos ecossistemas;



20)

b) está comprometida ou ameaçada de extinção;

c) tem valor comercial;

d) serve de indicador biológico de radionuclideos e poluentes químicos
no meio ambiente; e

e) é necessária para a manutenção de outras capéciea oetenontea que
satisfazem qualquer uma das quatro primeiras condições.

f ÊUnutunat - capacidade dos acgeitoa para manter sua

integridade física ao longo do tempo, isto é, para suportar os

físicos e químicos que resultariam em sua decomposição e

ocasionando afundamento e colapso de materiais

21) foama de Hejeilo* - forma física e química dos materiais dos rejeitos

não embalados (por ex: sólidos,líquidos em concreto, em vidro etc.

gases em zeóHtos etc).

22) item - qualquer estrutura, sistema, componente, equipamento, peça ou

material do tepoaUénio.

23) tocai - área geográfica destinada á instalação do

24) Rejeit» T.adloatiMO (ou simplesmente XejeU») - qualquer material

resultante de atividades humanas, que contenha radionuclideos em

quantidades superiores aos limites de isenção, de acordo com Norma da

CNEN, e para o qual a reutilização é imprópria ou ainda não prevista.

25) Rejeito* "RadloatiMOc de Saixo e Média MvoeiA de Radiação -

contendo radionuclideos com meia vida curta, ou seja, até da ordem de

30 anos;

a) que contenham, predominantemente.emissores beta e gama e quantidade
insignificante de emissores alfa;

b) apresentando baixa e/ou média radiotoxicidade; e

c) cujas taxas de geração de calor sejam baixas ou insignificantes.

26) Xe&LUéncia à Gonnoüão - capacidade do embotado de oe^eitoa para

suportar ações corrosivas internas e externas.

27) Xepoottérwo - depósito destinado a receber, em observância aos

critérios estabelecidos pela CNEN, os oe^ectoa

provenientes de anmaqenamento*, depóoUoo intenmediánLo* e

, t, também, designado DepéoUo final.
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28) WACO - somatório sobre todos os cenários significativos, dos produtos

da probabilidade do cenário, da magnitude da dose resultante e da

probabilidade do efeito à saúde por unidade de dose.

29) Jlatamente de Rejettoo. - qualquer operação visando a modificar as

características dos oe^eitea (p.ex. redução de volume, mudança da

composição, remoção de radionuclídeos etc.) Ac técnica* usual* para

reduzir o volume de rejeito* sólidos ou solidificados sSo por

compactação mecânica ou por combustto (IncIneraçSo, fermentaçKo

blolófica ou difestto qufmica).

4. CRITÉRIOS BÁSICOS PARA DEPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS

4.1 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS REJEITOS

4.1.1 Os Critérios Gerais de Aceitação de Rejeitos (CCAR) devem ser

considerados como requisitos mínimos para a seleção dos Critérios de

Aceitação de nejeiten de baixa e medi» núoeio. de nadlaçãe a serem
incorporados no CARAS como condições. .

4.1.2 £ necessário examinar os CGAR sob o ponto de vista do isolamento

provido pelo nepoútéaio para cada um dos diferentes tipos de nejeite

durante a vida da instalação, incluindo o período do contnote institucional.

4.1.3 Os CGAR a serem considerados com base na avaliação de segurança do

sistema global de depoúção, isto é, características do local, do projeto do

lepoútónio e da (&una e acondicionamento dos te^eUoa são os seguintes:

CRITÉRIO N2 1 - CONTEÚDO DE RADIONUCLÍDEOS

O tipo e conteúdo de nadLonuctideob no embalado de tejeUoti deve ser

conhecido com suficiente acurada, sendo o embalado de nejeitoo

documentado de acordo.

CRITÉRIO N2 2 - TAXA DE DOSE SUPERFICIAL

As taxas de dose superficial do embalado de nejeUob devem ser tais que as

exposições à radiação ocupacionais sejam mantidas em níveis aceitáveis.

CRITÉRIO N? 2 - CONTAMINAÇÃO SUPERFICIAL

A contaminação superficial externa do embalado de nejeltob deve ser

mantida em níveis aceitáveis.
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CRITÉRIO N9 4 - ESTABILIDADE ESTRUTURAL

A eaJUihitidade eatnutunal da (onma de nejeUs^ ou do embalada de

deve ser tal que as exposições ocupacionais sejam mantidas em níveis

aceitáveis e o desempenho do sistema de depoolçâa seja garantido.

CRITÉRIO N9 5 - LIXIVIAB1LIDADE

A lixiviabihdade da (enma de irejeiioú deve ser tai que a liberação de

radionuclídeos não exceda os níveis estabelecidos para o sistema global de

CRITÉRIO N9 6 - MATERIAIS CORROSIVOS

As (onmoA de oe^eitea que contenham materiais corrosivos em quantidades

passíveis de afetar adversamente o desempenho do nep&tútónio devem ser

tratadas para eliminar ou reduzir adequadamente a corrosividade dos

materiais ou ser acondicionadas em contêineres para isolar os materiais

efetivamente.

CRITÉRIO N? 7 - EFEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E TÉRMICA

Os em&atade& de oefetfea cujas liberações de energia de radiação ionizante

ou térmica possam prejudicar o desempenho do aepeaUétie não devem ser

aceitos para dep&cüçâe.

CRITÉRIO N? 8 - COMBUSTIBILIDADE

A combustibilidade da fonma de nejeit&b ou do embalada de lejett&a. deve

ser tal que o potencial para incêndio seja tão baixo quanto razoavelmente

exeqüível.

CRITÉRIO N2 9 - GERAÇÃO DE GASES

A geração de gases no embotado de nejeU&b deve ser tal que o desempenho

do sistema de depo&Lçâo não seja comprometido.

CRITÉRIO N2 Ifi - DEGRADAÇÃO MICROBIANA

A fim de controlar a degradação microbiana, a presença de material

orgânico deve ser limitada de modo a que o desempenho do ixep&cútênl& não

seja comprometido.

CRITÉRIO N2 ü - LÍQUIDOS LIVRES

A quantidade de líquidos livres dentro dos em&aladeú de nejeUeb deve ser

suficientemente baixa de modo a não prejudicar o desempenho do sistema de

defx&cúçâe.
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CRITÉRIO N9 12 - AGENTES QUELANTES OU COMPLEXANTES

As (onmoA de nejeitob que contenham aqentea. quelantea ou complexantes

devem ser tratadas ou acondicionadas em contêineres adequados para evitar

o aumento de migração de radionuclídeos.

CRITÉRIO N9 13 - MATERIAIS EXPLOSIVOS

Os emhatad&ü. de ae/eitea que contenham materiais explosivos não devem ser

aceitos para

CRITÉRIO N9 14 - MATERIAIS PIROFÓRICOS

Antes da depoúLçâ», as (enmaA de nej&Uo& que contenham materiais

pirofóricos devem sofrer tnatcunente ou condicionamento a fim de eliminar o

perigo devido a essa característica.

CRITÉRIO N9 15 - RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Os contêineres para n&ieit&o devem ser projetados com suficiente

resistência à corrosão de modo a satisfazer os requisitos para sua vida

normal e uso pretendido.

CRITÉRIO N9 16 - SEGURANÇA DE CRITICAL1DADE

0 conteúdo de quaisquer materiais físseis em em&atad&ú de oe^ettoo deve se

limitado de modo a não resultarem condições críticas.

CRITÉRIO N9 12 - IDENTIFICAÇÃO DO EMBALADO

Os em&alade& de nejeitoG devem ser facilmente identificáveis.

CRITÉRIO N9 18 - CONFIGURAÇÃO DO EMBALADO

Os emàatado& de lejeUe* devem ser padronizados de modo a serem

compatíveis com os procedimentos de manuseio e dep&&içãe..

CRITÉRIO N9 12 - GASES COMPRIMIDOS E MATERIAIS TÓXICOS

Os rejeitos gasosos encerrados em cilindros de gás pressurizado e os

rejeitos contendo materiais tóxicos e perigosos de vários tipos (p. ex.:

mercúrio, cianureto e anénico), em princípio, não devem ser aceitos para

4.2 CRITÉRIOS PARA 0 REPOSITÓRIO

4.2.1 Os critérios seguintes devem ser aplicados ao nepo&Uéni& desde as

fases de projeto e construção até o ence/vuxmente, inclusive:
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CRITtRIO N? 1 - IMPACTO SOBRE BARREIRAS NATURAIS

O tepooUénlo deve ser projetado, construído e operado de maneira tal que

sejam evitados efeitos adversos significativos sobre a capacidade de

isolamento do ambiente geológico.

CRITÉRIO N9 2 - CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA

Todos os sistemas de segurança necessários devem ser providos e mantidos

em funcionamento até o encennamento do local.

CRITÉRIO N° 3 - PREENCHIMENTO E COBERTURA

Os métodos e materiais para preenchimento e cobertura devem ser seleciona-

dos com a devida consideração para a necessidade de aumento do isolamento

do nejeite e de limitação dos efeitos adversos sobre o meio geológico.

CRITÉRIO N? 4 - ENCERRAMENTO

O encennamento do tocai deve se efetuar de modo a evitar a liberação de

radionuclídeos a taxas ou em quantidades que possam resultar em

conseqüências radíológicas inaceitáveis.

CRITÉRIO N9 5 - MONITORAÇÃO

Durante a fase operacional devem ser efetuadas monitorações apropriadas

para confirmar o desempenho do nepo&Uánio e seu conteúdo, bem como

fornecer bases para eventuais ações corretivas. Após o encennamento do

local, não devem ser necessárias monitorações para assegurar a saúde e

segurança do público e a proteção do meio ambiente.

CRITÉRIO N9 6 - GARANTIA DA QUALIDADE

Todas as atividades, sistemas, estruturas e componentes do iep&culéni& e

unidades auxiliares devem ser sujeitos a programas de garantia da

qualidade desde o projeto até o encennamento do local.

4.2.2 De acordo com a prática internacional e com as recomendações da

Agência Internacional de Energia Atômica, para os rejeitos armazenados em

Abadia de Goiás, um projeto de n&aooiienJuo em subsuperfícíe com as

necessárias barreiras de engenharia, atende os critérios estabelecidos para

a depoòição (inal de rejeitos radioativos de haute e médio níneiA de.

nadixtcõ/O,

4.2.3 Deve ser procedida uma criteriosa análise para determinar quais os

rejeitos armazenados que devem ser tratados para garantir o atendimento aos

critérios de aceitação.
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4.2.4 O locai da depaoiçA» tuval, em princípio, deve possuir, entre outras

características básicas definidas em norma específica, as que se seguem:

- boas propriedades de absorção do solo;

- baixa taxa de erosão;

- área não sujeita a inunaação;

- profundidade mínima do lençol freático da ordem de 4 metros;

- menor distância entre o local e um lago ou rio da ordem de 500
metros;

- área onde não ocorreram sismos acima de 7 na escala modificada de
Mercalli de 1 a 12;

- velocidade de percolação da água da ordem de centímetros por dia;

- baixa porosidade e permeabilidade da zona não saturada.

4.2.5 As condições adversas existentes no local devem ser compensadas no

projeto do aepoüiiénis através de barreiras de engenharia específicas.

4.2.6 A especificação das diversas barreiras de engenharia deve levar em

consideração, entre outros fatores, o termo fonte, os caminhos de exposição

e as propriedades do solo onde será construído o

4.2.7 O projeto do nep&úténi& deve prover um sistema de drenagem que

evite a acumulação de água.

4.2.8 O projeto do nepeúLténie deve incluir, também, um sistema de

amostragem com o objetivo de possibilitar a avaliação da eficiência das

barreiras de engenharia durante o período de csatnole ínatUuclonal.

4.2.9 Decisões de natureza não técnica que, porventura, influenciem a

final dos rejeitos, devem interagir com o processo regulatório,

sem prejuízo à segurança.

4.3 REQUISITOS REGULATÓRIOS BÁSICOS

4.3.1 Proteção Relativa a Projeto, Construção e Operação

Na elaboração do projeto e durante a construção e operação do

lepoGUáníe e instalações auxiliares devem ser obedecidos os princípios

básicos de radioproteção estabelecidos na Norma CNEN-NE-3.01: "Diretrizes

Básicas de Radioproteção".

4.3.2 Impacto nas Gerações Futuras

O impacto nas gerações futuras deve ser minimizado através de:
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a) seleção de opções de deposição para lejeU&x tadioati»o& que, na
medida do razoavelmente exeqüível, não dependam de conío«íe
institucional de longo prazo como característica de segurança
necessária;

b) implementação das opções de depeoLçãa em um tempo apropriado,
levando em consideração fatores técnicos, sociais e econômicos;

c) garantia de que não existem riscos fv.iuros previstos para a
saúde humana e o meio ambiente que não sejam presentemente
aceitos.

4.3.3 Proteção ao Meio Ambiente

As opções de depoolçâo de oe/eitoa ladi&atiAí&Q. devem ser

implementadas de modo que não existam impactos futuros previstos sobre o

meio ambiente que não sejam atualmente aceitos, e de modo a que o uso futuro

de recursos naturais não seja impedido por contaminantes radioativos ou

não-radioativos.

4.3.4 Proteção da Saúde Humana

4.3.4.1 0 risco radiológico previsto para indivíduos do público

decorrente de um nep&Uténie não deve exceder 10" cãnceres fatais e efeitos

genéticos sérios em um ano, calculado sem levar em conta o centnete

intUÜucienal de longo prazo como uma característica de segurança.

4.3.4.2 No caso de não haver um método prático de atender

completamente o disposto no item 4.3.4.1, deve ser efetuado um estudo de

otimização para determinar a opção preferida. Nestas circunstâncias, o

deve ser:

a) compatível com o resultado de tal estudo; e

b) tal que o tioc» previsto para indivíduos não exceda aquele
que é presentemente aceito para operações atuais envolvendo
os mesmos

4.4 APLICAÇÃO DE REQUISITOS DE RADIOPROTEÇAO BÁSICOS

4.4.1 Identificação do Grupo Crítico

4.4.1.1 Os requisitos de niac» individual devem ser aplicados a um

grupo homogêneo de pessoas que vivem no lugar onde os nioc&& têm a

probabilidade de ser os maiores.

4.4.1.2 Os caminhos possíveis para exposição à radiação dos

componentes do grupo crítico devem ser identificados e descritos em texto,

incluindo os mecanismos de acumulação de radionuclídeos no meio ambiente.
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4.4.2 Probabilidade de Cenários de Exposição

4.4.2.1 Às probabilidades de cenários de exposição devem ser

atribuídos valores numéricos seja com base na freqüência relativa de

ocorrência ou através de melhores estimativas e julgamentos de engenharia.

4.4.2.2 Pode ser adotado como ponto de partida para fins de elaboração

do projeto conceituai do nepe<út6nL& um nibco para o grupo crítico da ordem

6xlO"6/ano, correspondente a uma dose equivalente efetiva anual de 0,3mSv

OOmrem).

4.4.3 Período a Ser Considerado

No caso dos neieit&b de Abadia contendo Cs-137, a serem

depositados no nepebitótie de subsuperfície, usando hipóteses conservativas,

pode ser considerado um período da ordem de 600 anos nos modelos matemáticos

para demonstrar conformidade com os requisitos de aioce individual.

4.4.4 Estimativa de Riscos Individuais

Os cálculos de niace& individuais devem ser feitos usando o fator de

conversão de 0,02Sv~l, a probabilidade do cenário de exposição e uma das

duas modalidades abaixo:

a) a dose equivalente efetiva comprometida por ano de exposição,
calculada por meio da análise determinística dos caminhos
críticos; ou

b) a média aritmética da dose equivalente efetiva comprometida por
ano de exposição, obtida a partir da distribuição de doses
individuais em 1 ano, calculada por meio de análise
probabilística.

5. CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO

5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1.1 A implantação de um lepeaitónio no local proposto só pode ser

iniciada após a emissão do ÇentLficadQ de 4pnewiçâe de ftetatónio de tecal

(CARL) e do ÇenlLficade de iSpnewxção ds "Relaténio de AnátÂAe de ítequnança

(CARAS) pela CNEN.

5.1.2 0 encennamento do iscai está condicionado à emissão do

de lipn&oaçâe do XetaténLe final de tináUde de Sncennamente de £ecal

(CARFAEL).

5.1.3 Independem de aprovação da CNEN:
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a) a exploração de escavação preliminar do local e a preparação de
infra-estruturas para obras de construção, tais como: canteiro,
vias de acesso, edificações temporárias e instalações auxiliares
de serviços públicos;

b) a fabricação, segundo Normas aceitas pela CNEN, de itena da
instalação.

5.1.4 A realização das atividades citadas no item 5.1.3 não implica em

qualquer compromisso antecipado da CNEN.

5.2 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

5.2.1 O requerimento de CARL deve ser acompanhado do RELATÓRIO DO LOCAL

(RL), elaborado em conformidade com o item 5.3.

5.2.2 A emissão do CARL está condicionada à comprovação do atendimento dos

requisitos estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes.

5.2.3 O requerimento de CARAS deve ser acompanhado do RELATÓRIO DE ANÁLISE

DE SEGURANÇA (RAS), elaborado em conformidade com o item 5.4.

5.2.4 O requerimento de CARFAEL deve ser acompanhado do RELATÓRIO FINAL

DE ANÁLISE DO ENCERRAMENTO DO LOCAL (RFAEL), em acordo com o disposto no

item 5.5.

5.3 RELATÓRIO DO LOCAL

Devem constar do relatório RL as características do local especificadas

nos subitens seguintes.

5.3.1 Geografia

O RL deve conter:

a) mapas mostrando a posição do nep&útónL& em relação ao Estado e
ao Município, e as estradas de acesso;

b) plantas de detalhe em escala compatível, mostrando:

- localização do nepacútóal» e sistemas auxiliares;
- limites da área a ser ocupada pelo empreendimento;
- perímetro da propriedade do Operador;
- área de servidão;
- áreas habitadas; e
- rede hidrográfica.

5.3.2 Demografia

O RL deve conter as seguintes informações específicas sobre os

aspectos demográficos da região:

a) distribuição e localização de núcleos de população dentro de um
raio de 10km a partir do centro do



IT-01 CNEN 13

b) listagem das cidades com mais de 10.000 habitantes num raio de
50km do centro do

c) taxa de crescimento, atual e futura, da população;

d) hábitos sócio-econômicos da população; e

e) hábitos alimentares da população.

5.3.3 Geomorfologia

O RL deve incluir uma descrição detalhada do local, complementada

com mapas e fotografias aéreas e com a identificação de características

geomorfoiógicas especiais, tais como:

a) feições naturais e artificiais passíveis de comprometerem a
contenção efetiva de radioatividade dentro do repositório;

b) feições potencialmente perigosas, tais como vestígios de antigos
escorregamentos, capazes de reativação;

c) ocorrências de antigas inundações que possam indicar eventos
hidrológicos infreqüentes, porém, perigosos em potencial.

5.3.4 Meteorologia

O RL deve conter uma descrição de meteorologia comprovadamente

aplicável ao local, com indicação das condições sazonais do tempo (período

mínimo de 1 ano e previsão histórica onde existir), incluindo direção e

velocidade de ventos, intensidade de precipitação pluvial, umidade relativa,

variação de temperatura e taxa de evaporação.

5.3.5 Hidrologia

5.3.5.1 0 RL deve incluir:

a) descrição detalhada da hidrologia, de superfície e de
subsuperfície, do local e adjacências, complementada por
mapas, plantas, seções, esquemas apropriados, s com a
indicação de lençóis freáticos e respectivas variações,
cursos d'agua, sumidouros e redes de drenagem a montante e
a juzante do n

b) análise das direções de escoamento, gradientes, potencial
de reversibílidade de fluxo dcs lençóis freáticos situados
dentro da zona com influência potencial no iep&<útéaí&;

c) análise e descrição da permeabilidade da área do repositório;

d) análise radiométrica das águas superficiais e subterrâneas,
estabelecida a partir de amostras colhidas em piezômetros
e/ou poços de monitoração com posições definidas;

e) relação e descrição das cheias históricas significativas no
local e adjacências.

5.3.5.2 As características hidrológícas apresentadas no RL devem ser

suficientes para uma determinação independente da capacidade de migração de

contaminantes do reservatório para águas subterrâneas.
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5.3.6 Geologia e Sismologia

5.3.6.1 O RL deve incluir:

a) mapeamento geológico de superfície do local, analisando sua
conexão com a fisiografia regional;

b) descrição das condições geológicas estruturais, estratigrá-
ficas e litológicas do local, relacionando-as à história e
à geologia regional;

c) plantas, mapas e seções transversais geológicas e
geotécnicas, indicando a localização do tepeotfrfoie e seu
relacionamento com os materiais de subsuperfície e a
topografia do tocai;

d) investigações de subsuperfície no local e em possíveis
áreas de empréstimo, abrangendo a classificação e
propriedades físicas dos materiais subjacentes à fundação,
a localização e caracterização das camadas de solo e de
rocha e as propriedades hidrogeológicas;

e) determinação da permeabilidade dos solos e rochas,
necessária para estimar a percolação na fundação;

f) características pedológicas; e

g) características geotécnicas de solos e rochas.

5.3.6.2 O RL deve relacionar:

a) as características dos materiais subjacentes à fundação
relativas à transmissão de movimentos sísmicos, tais como:
velocidade de propagação da onda sísmica, densidade, teor
de umidade, porosidade e resistência mecânica;

b) os abalos sísmicos, registrados historicamente, que tenham
ocorrido num raio de 300 km com centro no tocai, incluindo
a data de ocorrência, os epicentros ou áreas de intensidade
máxima e as magnitudes medidas ou estimadas.

5.3.7 Ecologia

0 RL deve conter as seguintes informações específicas sobre aspectos

ecológicos da região:

a) identificação detalhada da flora e da fauna dentro de um raio de
5km do centro do tépeottóoto, especificando as e&péde&
rveUttanteA;

b) relação entre as espécies e o meio ambiente incluindo:

- habitat;
- pastagem;
- alimentação;
- variações sazonais;
- migrações.

c) identificação das espécies que migram através da região ou que a
usam como pasto ou procriação;

d) distribuição e quantificação da fauna doméstica, e da fauna que
entra na cadeia alimentar do homem direta ou indiretamente;

e) padrão biológico da sucessão ecológica;

f) distribuição e quantificação dos organismos aquáticos;
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g) distribuição e quantificação da flora que entra na cadeia
alimentar do homem direta ou indiretamente;

h) identificação de fontes poluentes do meio ambiente e suas
influências ecológicas;

i) histórico de infestações, epidemias e catástrofes (causadas por
fenômenos naturais), que possam ter causado impacto significante
na biota;

j) localização e descrição de quaisquer estudos, ecológicos ou bio-
lógicos, que estejam sendo desenvolvidos ou a se desenvolverem;

1) levantamento radiométrico (radiação natural de fundo,
concentração de elementos radioativos e sua distribuição no solo,
água, ar e flora) do íecal e circunvizinhanças, delimitada a
região de forma a permitir a deteção de qualquer movimento de
contaminantes radioativos oriundos do

m) estimativa do possível impacto biológico que o lepotúlónio possa
causar ao meio ambiente;

n) medidas para proteção do meio ambiente; e

o) uso atual e futuro do local e circunvizinhanças do
dentro de um raio de 10km.

5.4 RELATÓRIO DE ANÁLISE DE SEGURANÇA DO REPOSITÓRIO DE SUBSUPERFÍCIE

Os tópicos a seguir devem ser abordados no Relatório de Análise de

Segurança - RAS com vistas à obtenção do CARAS relacionado à deposição final

dos rejeitos armazenados em Abadia de Goiás.

A. PROJETO E CONSTRUÇÃO

A.I CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DE PROJETO

Devem ser descritas, para cada um dos requisitos funcionais

importantes, as 10 Características Principais de Projeto do tep&oUónio, que

objetivam:

a) assegurar o isolamento, a longo prazo, do tejeUa;

b) minimizar a necessidade de manutenção ativa; e

c) aperfeiçoar as características naturais do local de modo a
proteger a saúde da população e o meio ambiente.

1. Infiltração de Água

Fornecimento de informações sobre:

a) as coberturas colocadas sobre o nepoüUéaLo que foram projetadas para
direcionar para fora da região a precipitação pluviométrica;

b) os sistemas de drenagem no interior do local que foram projetados para
evitar que águas de superfície e subterrâneas entrem em contacto com o

c) a durabilidade dos sistemas de drenagem durante o período de vida útil
para o qual o nepotiténie foi projetado.
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2. Integridade das coberturas do repositório.

Fornecimento de informações sobre:

a) a capacidade das coberturas de se manterem íntegras sem necessitarem
manutenção ativa durante o período de vida útil para o qual o

foi projetado;

b) a capacidade das coberturas de resistirem à degradação de vida devido
a processos geológicos superficiais e biológicos.

3. Estabilidade Estrutural

Fornecimento de informações sobre a estabilidade estrutural do material

de preenchimento, lejeite e coberturas orientada para o isolamento a longo

prazo do nejeit» e minimização de manutenção ativa.

4. Contacto com Água Estagnada

Fornecimento de informações sobre as medidas para minimizar o contacto do

aeyeito com água estagnada durante o período de vida útil para o qual foi

projetado o

5. Drenagem do Local

Fornecimento de informações sobre a adequação do sistema de drenagem

superficial, incluindo o direcionamento das águas para fora do tocai e o

controle da velocidade da água (gradiente hidráulico, permeabilidade, fração

de vazios, etc), de modo a não provocar erosão durante o período de vida

útil para o qual foi projetado o nepo<útóni&.

6. Estabilização do Repositório

Fornecimento de informações sobre :

a) as medidas para assegurar o isolamento a longo prazo do ae^eUe e
minimizar a necessidade de manutenção ativa, de modo compatível com o
plano de encennamente do local;

b) as características complementares que melhoraram as características
naturais do local.

7. Manutenção a Longo Prazo

Fornecimento de informações sobre como a necessidade de manutenção ativa

a longp prazo será minimizada.

8. Barreiras contra Intrusão Inadvertida

Fornecimento de informações sobre as barreiras a serem instaladas para
i

proteger indivíduos de intrusão inadvertida.
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9. Exposição Ocupacional

Fornecimento de informações sobre as medidas a serem adotadas para manter

as exposições ocupacionais t i o baixas quanto razoavelmente exeqüível.

10. Monitoração do Local

Fornecimento de informações sobre os programas de monitoração ambiental

a serem implementados no tocai.

A. II CONSIDERAÇÕES DE PROJETO PARA CONDIÇÕES NORMAIS E DE ACIDENTES

1. Apresentação dos Critérios Principais de Projeto para assegurar que as

Características Principais de Projeto atendem os objetivos especificados no

tópico A.I., sob condições normais e de acidente.

2. Identificação e discussão dos Critérios Principais de Projeto para as

estruturas, sistemas e componentes que provém as funções relacionadas as

Características Principais de Projeto:

a) minimização da infiltração de água;

b) garantia ds integridade das coberturas do nepotútéaio;

c) estabilidade estrutural do material de preenchimento, oeyeit» e
coberturas;

d) minimização do contacto do nejeito com água estagnada;

e) adequação da drenagem do tocai;

f) maior facilidade de estabilização do

g) minimização da necessidade de manutenção ativa a longo prazo;

h) impedimento de intrusão inadvertida por meio de barreiras;

i) manutenção da exposição ocupacional tão baixa quanto razoavelmente
exeqüível; e

j) monitoração adequada do local.

3. Identificação para cada função das Características Principais de

Projeto:

a) dos Critérios Principais de Projeto aplicáveis;

b) das condições normais ou ocorrências previstas utilizadas no
projeto;

c) de quaisquer cenários de acidente considerados no projeto;

d) da contribuição de cada estrutura, sistema ou componente para o
cumprimento dos objetivos de desempenho do nepo&Uénis, com base nas
análises e avaliações constantes nas seções D e E do RAS;

e) da relação entre os Critérios Principais de Projeto e as condições
normais, não usuais e de acidente que, razoavelmente, assegurará a
contribuição citada na alínea d).
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A. Ill CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO

1. Métodos e Características de Construção

Fornecimento de informações sobre:

a) preparação do local, descrevendo as atividades de construção
necessárias;

b) controle e desvios de águas, superficiais e subterrâneas, incluindo os
planos e métodos de construção para controle nas áreas de escavação e
de reaterro e em obras de desvio;

c) construção do iep»ait6ni», abrangendo as atividades até a efetiva
do aejeit» e incluindo escavações, materiais de

recobrimento. detalhes de preparação para deposição, controle de
qualidade, etc;

d) construçio de concreto, abrangendo o projeto, fabricação, composição,
características estruturais, cura, permeabilidade, lixiviabiiidade
etc;

e) material de preenchimento e cobertura, incluindo a disposição
planejada dos recipientes de aejetto, medidas para minimizar futura
subsidéncia a longo prazo, controles de construção para assegurar
gradação e umidade adequadas dos materiais sem coesão colocados,
espessuras de camadas, permeabilidade, coeficientes de absorção, etc;

f) códigos, normas e especificações aplicados no projeto e a serem
aplicados na construção do /upaottéai»;

g) materiais de construção tais como concreto e ingredientes de
argamassa, ferragem de armação, aglutinantes e de preenchimento etc ,
bem como informações sobre os testes realizados, controle de qualidade
e técnicas de construção com objetivo de assegurar que não haverá
degradação da qualidade do material;

h) plantas, desenhos e especificações que mostrem claramente as
características de projeto.

2. Equipamentos para a Construção

Fornecimento de informações sobre:

a) o equipamento a ser utilizado na construção, no descarregamento,
manuseio,transporte e colocação do icyeito no

b) medidas para armazenamento, manutenção, reposição e inspeção do
equipamento; e

c) provisões de garantia da qualidade para assegurar a confiabilidade,
qualidade e funcionamento adequado do equipamento.

A. IV PROJETO DE SISTEMAS E INSTALAÇÕES AUXIL1ARES

Fornecimento da descrição das instalações auxiliares, sistemas de

proteção contra incêndio e sistemas de controle de erosão e inundação.

B. OPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO

B.I RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DO REJEITO

Fornecimento de informações sobre os procedimentos para:
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a) verificação visual de documentação (descrição de conteúdo,
existência de rótulos, e t c ) ;

b) verificação de limites de contaminação não fixada na superfície dos
embalados;

c) verificação de limites de taxas de dose para veículos e embalados.

B.I1 MANUSEIO E SEGREGAÇÃO DE EMBALADOS

Fornecimento de informações sobre procedimentos para:

a) manuseio e segregação de embalados, incluindo relação dos
equipamentos necessários e equipamentos de proteção individual, em
situações normais; e,

b) manuseio e reacondicionamento de embalados danificados, em
situações de emergência.

Bill OPERAÇÕES PARA DEPOSIÇÃO

1. Colocação do Rejeito

Fornecimento de informações sobre o posicionamento dos embalados no

2. Preenchimento de Vazios

Fornecimento de informações sobre o preenchimento dos vazios entre os

embalados, incluindo uma descrição das propriedades do material a ser

utilizado.

3. Cobertura do Rejeito

Fornecimento de descrição detalhada das propriedades dos materiais a

serem utilizados na cobertura;

4. Localização do Repositório e Marcação de Limites

Fornecimento de informações sobre localização, mapeamento e marcação do

nep&úi&iio e limites do tocai, incluindo:

a) os níveis de controle de campo, vertical e horizontal, necessários;

b) a qualificação do pessoal envolvido;

c) as etapas em que os controles serão efetuados;

d) os procedimentos e documentos necessários para constarem em um
escritório permanente antes do centnole inUUucl&naí;

e) tipos e localização das principais marcações e monumentos a serem
instalados;

f) informações e dados a serem inscritos ou colocados sobre cada marcação
e monumento.
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B.IV MONITORAÇÃO AMBIENTAL

1. Apresentação de planos de monitoração de modo a fornecer dados adequados

para avaliação a longo prazo do impacto radiológico resultante de condições

normais e de acidente;

2. Descrição do nível de participação em programa de intercomparação de

dados ambientais obtidos em laboratórios;

3. Descrição do modo como o sistema de monitoração será capaz de detectar

fuga de material radioativo antes de ultrapassar os limites do local;

4. Descrição e documentação dos modelos matemáticos computacionais que serão

utilizados no cálculo de dose para trabalhadores no local e para população

nas cercanias (dose anual e comprometida) quando os níveis de concentração

do radionuclídeo estiverem abaixo dos limites detectáveis;

5. Descrição das medidas de proteção e ações corretivas a serem adotadas em

caso de liberação inesperada do radionuclídeo.

C. ENCERRAMENTO E CONTROLE INSTITUCIONAL

Descrição do plano de encennamenio do local e das características de

projeto que minimizem a necessidade de manutenção ativa.

Cl ESTABILIZAÇÃO DO LOCAL

Fornecimento de demonstração que as coberturas estão projetadas para

minimizar a infiltração de água no oepaoitóaAe, direcionar as águas de

superfície e de percolação para fora do oepaaitóai© e resistir à degradação

aos processos geológicos e atividades biológicas.

1. Drenagem Superficial e Proteção Contra Erosão

Fornecimento de descrição detalhada das características e procedimentos

institucionais que deverão prover proteção contra erosão e inundação durante

a fase de encennamenio do local.

2. Estabilidade Geotécnica

Apresentação de informações sobre a estabilidade geotécnica constantes do

plano de encennamenio do local, em conformidade com requisitos técnicos

adequados.
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3. Disposição da Cobertura

Fornecimento de informações sobre:

a) a seqüência da cobertura de solos;

b) o sistema de drenagem de água de superfície;

c) programa de monitoração de infiltração e acomodação, incluindo
equipamentos e intervalos de tempo para monitoração.

C.II DESCONTAMINAÇAO E DESCOMISSIONAMENTO

O plano de descontaminação deve focalizar as ações necessárias para

que seja minimizada a necessidade de manutenção ativa do lepotU&ú*. Os

procedimentos contidos no plano de descomissionamento podem constar do piano

de encennamento.

Fornecimento, no mínimo, das seguintes informações:

a) sistema de radioproteção, demonstrando que as exposições
ocupacionais serão mantidas tão baixas quanto razoavelmente
exeqUível durante o descomissionamento;

b) métodos utilizados para descontaminação de estruturas e
equipamentos;

c) quantidades, tipos e características físicas, químicas e
radiológicas dos

d) cada alternativa considerada para descontaminação;

e) medidas de contaminação residual de equipamentos, estruturas e
solos remanescentes do tocai;

f) caracterização radiológica do local; e

g) estudos sobre a manutenção do local etc.

CHI MONITORAÇÃO AMBIENTAL PÓS-OPERACIONAL

1. Apresentação do programa de monitoração ambiental demonstrando que o

local do tepo&Uénio está estável e pronto para o conUiole in&tUuclonal;

2. Postulação de cenários de acidentes hipotéticos e níveis de ações que

irão dispensar medidas mitigadoras;

3. Demonstração de que o programa de monitoração ambiental, no período de

contnoU iruUUudonal, irá refletir na história do nepo&UénLo nos períodos

da operação, pós-operação e período de estabilização.
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D. ANALISE DE SEGURANÇA

D.I LIBERAÇÃO DE RADIOATIVIDADE

1. Características dos Rejeitos

Fornecimento de informações sobre quantidades e características físicas,

químicas e radiológicas dos nejeU&b a serem depositados.

2. Infiltração

Fornecimento dos valores de infiltração hidrológica utilizados no projeto

da cobertura, na análise de estabilidade a longo prazo e na análise da

necessidade de manutenção ativa do oepa&Uéote.

3. Liberação do Radionuclídeo

Fornecimento dos seguintes elementos:

a) avaliação da liberação de radioatividade em condições normais e de
acidente pelos mecanismos de transporte mais significativos (águas
subterrâneas e de superfície, ar, radiação direta e caminhos da
biota), para um período conservative» de 600 anos;

b) apresentação de análise que identifique e quantifique os cenários mais
significativos, ou seja, aqueles que contribuam com, no mínimo, 57. dos
impactos calculados para indivíduos nos principais lugares de acesso
humano (pontos receptores críticos);

c) descrição dos modelos conceituais, matemáticos e métodos
computacionais utilizados na previsão da migração do radionuclídeo
para águas subterrâneas e superficiais, ar e t c , fornecendo e
justificando os dados de entrada e os resultados obtidos.

4. Avaliação de Impactos e Atendimento às Normas

Fornecimento dos seguintes elementos:

a) demonstração do atendimento aos limites de dose estabelecidos pela
CNEN, através de cálculos de impactos radiológicos potenciais
associados ao aepeaUáai», os quais incluem aqueles associados à
liberação do radionuclídeo sob condições normais e não usuais de
operação, sob condições de acidente e durante as atividades normais de
custódia no período de contnole üuUitucienat.

b) apresentação dos modelos conceituais, computacionais, cenários de
exposição e dados de entrada, com detalhes dos códigos utilizados na
determinação dos impactos.

D.II PROTEÇÃO CONTRA INTRUSÃO

Devem ser fornecidas informações sobre as medidas a serem tomadas

para prevenir o contato de um intruso com o material radioativo após o

en&ennaments do l&cal.
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D. HI ESTABILIDADE A LONGO PRAZO

Deve ser apresentada uma discussão, dados e análise de estabilidade

onde esteja assegurada a minimização da necessidade de manutenção ativa após

o encennamente do tacat.

1. Drenagem de Superfície e Proteção Contra Erosão

Fornecimento de análise hidrológica e detalhes do projeto de controle
relativo à inundações, demonstrando que o tvep&uteni& foi projetado de tal
modo que seja minimizada a necessidade de manutenção ativa para alcançar a
estabilidade a longo prazo.

2. Estabilidade de Taludes

Fornecimento dos seguintes elementos:

a) considerações sobre a estabilidade dos taludes a longo prazo em
conformidade com os objetivos de desempenho, incluindo nas avaliações
de estabilidade as seguintes informações:

- caracterização da área do talude, com investigações de campo e
laboratório;

- características físicas do talude, critérios de projeto e análise de
estabilidade (estática, dinâmica e potencial de liqüefação) e
resultados;

b) caracterização geotécnica do iscai com as seguintes informações:

- geologia, geoquímica e sismologia da área;
- investigações de campo;
- testes e parâmetros de solos;
- comportamento de águas subterrâneas;
- materiais de empréstimo para preenchimento;
- compactação e controle de qualidade.

3. Assentamento e Subsidéncia

As informações relacionadas a assentamentos e subsídêncía a longo prazo

devem permitir uma avaliação dos efeitos adversos associados a tais

ocorrências, e incluir dados do local, dados das fases de construção e

operação, modelagem, avaliação de assentamento e ações corretivas.

E. RADIOPROTEÇÃO OCUPACIONAL

Fornecimento de informações sobre:

a) os métodos a serem usados em radioproteção e sobre a estimativa das
exposições ocupacionais para o pessoal envolvido na construção e
operação durante situações normais e ocorrências operacionais
previstas (incluindo deposição, manutenção, monitoramento operacional
de rotina, inspeção em serviço e calibração); e

b) os aspectos do projeto da instalação, equipamentos, procedimentos e
técnicas a serem considerados para o atendimento das diretrizes de
radioproteção estabelecidas pela CNEN.
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E.I EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL

1. Atendimento ao Princípio ALARA

Fornecimento da descrição da política gerencial e da estrutura

organizacional relacionadas às garantias de atendimento ao princípio ALARA

(tão baixo quanto razoavelmente exeqüível), incluindo as responsabilidades

aplicáveis e atividades correlatas a serem conduzidas pelos gerentes na área

de radioprotecão.

2. Considerações de Projeto

Fornecimento da demonstração de que o projeto está direcionado no sentido

de minimizar a necessidade de manutenção de equipamento e minimizar os

níveis de radiação e o tempo consumido onde se façam necessárias manutenção

e outras atividades operacionais.

E.I1 SISTEMAS DE RADIOPROTECÃO

1. Características de Projeto da Instalação

Fornecimento dos seguintes elementos:

a) descrição das características de projeto do rtepoaiténio e dos
equipamentos utilizados para garantir o atendimento do princípio
ALARA; e

b) plantas do "lay-out" da instalação, mostrando as áreas restritas, as
espessuras das paredes de blindagem, as vias de circulação, as
localizações das áreas de acesso controlado e de descontaminação de
pessoal e equipamento.

2. Blindagem

Fornecimento de informações sobre os materiais empregados nas blindagens,

os métodos de determinação de parâmetros e as hipóteses, códigos e métodos

usados nos cálculos.

3. Ventilação

Fornecimento, se aplicável, da descrição das características de proteção

pessoal incorporadas em projeto de sistema de ventilação.

4. Instrumentação de Monitoração de Área

Fornecimento de informações sobre os critérios para seleção e posiciona-

mento da instrumentação para monitoração de área.

5. Critérios de Seleção de Equipamentos e Instrumentação

Fornecimento dos critérios de seleção de equipamentos e instrumentação

para a implementação do Plano de Radioprotecão (ver Norma CNEN-NE-3.01).



IT-01 CNEN 25

F. CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES

F.I ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

F.I.I Fase Pré-operacional

1. Descrição de implementação ou delegação das áreas de responsabilidade no

projeto e na construção do sistema de dep&blçâe final.

2. Descrição dos planos propostos para organização de gerenciamento

relativos aos seguintes itens do programa de testes iniciais:

a) desenvolvimento dos planos para os testes pré-operacionais de
instalações;

b) desenvolvimento e implementação dos programas de recrutamento e
treinamento de pessoal;

c) desenvolvimento de programas de manutenção das instalações.

3. Descrição das qualificações e requisitos gerais em termos de números,

nível de instrução e experiência para posições ou classes de posições

especificadas e o nível de instrução e experiência específicas para posições

de gerência e supervisão relativas às alíneas a) e b) do item acima.

4. Descrição do escopo e das atividades específicas a serem desenvolvidas na

organização, incluindo organogramas com indicação das linhas de autoridade e

responsabilidade para o projeto, o número de pessoas engajadas no projeto, e

os requisitos de qualificação para as principais posições de gerência

relacionadas ao projeto.

F.I.2 Fase Operacional

1. Apresentação dos organogramas mostrando a gerência de nível superior e a

estrutura de suporte técnico, incluindo a relação da parte dessa estrutura

responsável pela depo&Lçâ& de ae^eitot, com o resto da organização como um

todo, bem como uma descrição das medidas específicas a serem adotadas para

suporte técnico no tocante à operação.

2. Identificação de unidade organizacional e quaisquer organizações

contratadas, ou outro pessoal, que irão gerenciar ou executar quaisquer

fases do programa de gerenciamento de tefeito*, incluindo as

responsabilidades e autoridades dos principais participantes.

3. Identificação em termos de requisitos de número, nível de instrução e

experiência para cada posição ou classe de posições identificada que forneça

suporte técnico para operações do nepoúténie.
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4. Especificação do nível de instrução e experiência especiais para

indivíduos em posições de supervisão e gerência que proverão suporte técnico

nas seguintes áreas:

a) engenharia (materiais, hidráulica, estrutura e mecânica dos solos);

b) geotécnica;

c) radioproteção e física de saúde;

d) suporte de manutenção;

e) suporte de operações;

f) garantia da qualidade;

g) treinamento;

h) revisão de segurança;

i) proteção contra incêndio; e

j) assessoria contratual externa.

F.II QUALIFICAÇÃO DO OPERADOR

F.HI PROGRAMA DE TREINAMENTO

F.IV PLANO DE EMERGÊNCIA

1. Demonstração de que foram estabelecidos planos de resposta a todos

acidentes prováveis e emergências de natureza radiológica consistentes com o

método proposto de operação.

2. Demonstração de que a liberação externa associada com o acidente mais

provável consistente com o termo fonte projetado, produziria uma dose

equivalente inferior a 10"4Sv (O.Olrem) para o corpo inteiro.

3. Desenvolvimento de procedimentos de emergência que incluam interação com

autoridades locais e estaduais e apropriada notificação de populações

afetadas, no caso das liberações máximas potenciais serem passíveis de

produzir doses equivalentes superiores às especificadas no inciso 2.

F.V AUDITORIA

F.VI PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS

1. Descrição dos procedimentos administrativos que provêm o controle sobre

atividades importantes para a operação segura do nepo<út&\Í6:

a) procedimentos para revisão e aprovação;

b) procedimentos para controle de equipamentos;
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c) procedimentos referentes ao controle de manutenção e modificações;

d) procedimentos de planejamento de emergência;

e) alterações provisórias em procedimentos;

f) procedimentos referentes a instmções-modelo para o pessoal da
instalação, incluindo autoridade e responsabilidade do pessoal chave
do local (gerentes do lecal, gerente assistente, e oficial de
segurança e controle radiológicos do lecal);

g) procedimentos de orientação e treinamento;

h) procedimentos relativos ao acesso de áreas de controle;

i) procedimentos de garantia da qualidade/controle de qualidade.

2. Descrição dos procedimentos operacionais para garantir que as atividades

em condições normais, não-usuais e de emergência serão conduzidas de maneira

segura:

a) procedimentos para operação de sistemas;

b) procedimentos para recebimento e inspeção de le^eitoa;

c) procedimentos para manuseio, armazenamento e depooiçãe de lejeit&ò;

d) procedimentos para projeto e construção de trincheiras;

e) procedimentos para vistoria e liberação de veículos;

f) procedimentos não-usuais provisórios e de emergência;

g) procedimentos de calibração e teste de instrumentos;

h) procedimentos de manutenção da instalação; e

i) procedimentos de monitoração, amostragem e teste do meio-ambiente.

F.VII PROTEÇÃO FÍSICA

1. Apresentação de planos para implementação de medidas de segurança

relacionadas ao "lay-out" do nepo&Uótáo e instalações auxiliares, bem como

de outras características de projeto e arranjos de equipamentos destinados a

prover proteção de Uen& contra roubo, violação ou sabotagem radiológica.

2. Descrição do programa global de proteção física para o sistema de

defL&úçâa final, incluindo a organização do Serviço de Proteção Física, os

controles de acesso às instalações, meios de detecção de intrusão não

autorizada, meios de monitoração de acesso à áreas controladas, sistemas de

comunicação relacionados à segurança, sistemas de alarme contra intrusão,

esquemas com autoridades policiais para proporcionar assistência na resposta

a ameaças à segurança e resposta a eventos não-usuais.

3. Apresentação do cronograma de implementação do programa de proteção

física, incluindo diagramas, em escala aproximada, mostrando o seguinte:

a) localização das estações de alarme;
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b) localização dos pontos de controle de acesso às áreas controladas;

c) localização de distritos policiais e suas jurisdições geográficas (em
mapa separado);

d) interação do pessoal de operações do o€p©ôitóoio com o pessoal do
Serviço de Proteção Física.

4. Descrição da capacidade de resposta das forças policiais locais durante

as horas em que não há atividades de operação.

G. GARANTIA DA QUALIDADE

Programas de Garantia da Qualidade durante as fases de projeto, constru-

ção e operação (ver Norma CNEN-NE-1.16).

1. Obrigatoriedade, Responsabilidades e Preparação

2. Diretrizes Básicas dos Programas

3. Organização

4. Controle de Documentos

5. Controle de Projeto

6. Controle de Aquisições

7. Controle de Materiais

8. Controle de Processos

9. Controle de Inspeções e Testes

10. Controle de Itens Não-Conformes

11. Ações Corretivas

12. Registros de Garantia da Qualidade

13. Auditorias

5.5 RELATÓRIO FINAL DE ANALISE DO ENCERRAMENTO DO LOCAL

5.5.1 0 RFAEL deve incluir uma revisão final e detalhes específicos de

implementação do plano de encennamenta do l&cal incluído no RAS, que

incluem:

a) quaisquer dados adicionais geológicos, hidrológicos ou outros
sobre o local, pertinentes à contenção a longo prazo dos rejeitos
radioativos colocados no repositório, dados esses obtidos durante
o período operacional;
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b) os resultados de testes, experiências ou outras análises
relacionadas com o preenchimento ou reaterro de áreas escavadas,
encerramento e selagem, migração de rejeitos e interação com o
meio circundante, ou outros quaisquer testes, experiências ou
análises pertinentes à contenção de longo prazo dos oe^eiioa
aceitos dentro do local;

c) qualquer revisão proposta de planos para:

- descontaminação e/ou desmantelamento de instalações de
superfície;

- preenchimento ou reaterro de áreas escavadas; ou

- estabilização do local para cuidados após o término das
operações de deposição de rejeitos.

5.5.2 O RFAEL deve ser acompanhado de um relatório ambiental ou suplemento

de um relatório ambiental já anteriormente preparado.

5.5.3 Após o recebimento do CARFAEL durante toda fase de encennamento

devem ser efetuadas a manutenção e reparos necessários no local .

5.5.4 O período de controle do Operador para confirmação da completa

estabilização do tocai deve ser de, no mínimo, 5(cinco) anos, ao fim do qual

se dará a transferência para o centnote Institucional.

6. CONTROLE INSTITUCIONAL

A transferência do controle do Operador para o contnole inotUuclonal,

solicitada através de requerimento, efetuar-se-á se:

a) o encennamento do local houver transcorrido em conformidade com o
plano de encennamento incluído no contexto do RAS aprovado;

b) houver garantia razoável de que os objetivos de desempenho
especificados no item 4.1 estão cumpridos;

c) houver transferências dos registros necessários para cuidados pós
encennamento;

d) o programa de monitoração mantido durante o período especificado em
5.5.4, estiver operacional para continuar a implementação; e

e) o responsável pelo contnole inútUucional estiver preparado para
assumir a responsabilidade de assegurar a proteção da saúde humana e
do meio ambiente durante o período julgado necessário para minimizar a
necessidade de manutenção ativa do local.


