O objetivo se refere às ações de proteção radiológica, de gerenciamento de rejeitos radioativos e
de planejamento e preparação para resposta a situações de emergência desenvolvidas pela
CNEN e pelos sistemas e órgãos colegiados dos quais a CNEN faz parte, bem como de atuação
nas ações de segurança radiológica e nuclear de grandes eventos públicos.
O recolhimento e armazenamento de rejeitos radioativos é uma atividade de responsabilidade
legal exclusiva da CNEN que atende às instalações que geram rejeitos radioativos que
necessitam de destinação apropriada. As atividades correspondentes ao recebimento,
tratamento, acondicionamento e monitoração de rejeitos radioativos, juntamente com a
manutenção dos depósitos intermediários existentes nos institutos da CNEN, vêm sendo
executadas de acordo com a demanda por esses serviços. Com vistas à destinação final dos
rejeitos radioativos gerados no país, o Art. 2º da Lei 10.308 de 20 de novembro de 2001
especifica que a União, através da CNEN, é responsável por essa atribuição. A CNEN está
desenvolvendo o projeto do repositório de rejeitos de baixo e médio níveis de radiação,
denominado de projeto RBMN que tem por finalidade construir um repositório para dar destino a
estes materiais pelo tempo necessário até que a sua intensidade radioativa atinja o nível de
isenção estabelecido pelas normas internacionais e da CNEN. A implantação do RBMN é objeto
de ação do Ministério Público de Angra dos Reis que condenou a CNEN e a União, em primeira e
segunda instância, a construí-lo até o ano de 2018, com a imposição de uma multa de R$
50.000,00 por dia de atraso. Esse repositório visa receber principalmente os rejeitos radioativos
de baixo e médio níveis de radiação oriundos da operação das centrais nucleares Angra 1 e 2,
que hoje se encontram armazenados nos depósitos iniciais no sítio da central, cuja capacidade
de armazenamento está prevista para se esgotar entre 2020 e 2025. A capacidade de
armazenamento projetada para o RBMN possibilitará o atendimento integral da demanda
estimada do país em longo prazo, incluindo Angra 3. O RBMN receberá também rejeitos
provenientes de pequenos geradores, rejeitos não tratados e rejeitos com embalagens
provisórias necessitando tratamento adicional para deposição definitiva. Pretende-se que, até
2019, seja alcançada 80 % da implantação do repositório, o que corresponde a escolha do local,
Licença de Instalação do IBAMA, Licença de Construção da CNEN, projeto executivo concluído e
50% da construção executados.
Após a seleção do local deverá ser realizado um programa de esclarecimento público envolvendo
as autoridades e a comunidade.
Na atuação em grandes eventos públicos, tais como Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a
CNEN desenvolve protocolos integrados à segurança pública e oferece treinamento operacional
às equipes das demais instituições envolvidas como, por exemplo: Defesa Civil; Corpo de
Bombeiros; Polícia Federal; dentre outras. Durante o período do evento a CNEN atua nas ações
de varredura, controle de acesso às principais instalações e mantem uma equipe de resposta
caso ocorra algum evento anormal envolvendo material nuclear ou radioativo.
A utilização da energia nuclear em diversas aplicações pode, eventualmente, levar a situações de
incidentes ou acidentes, que requerem intervenção para o controle da situação. Com esta
finalidade a atuação da CNEN na área de preparação e resposta a emergências radiológicas e
nucleares visa o pronto atendimento aos acionamentos referentes a situações reais ou potenciais
de emergência radiológica ou nuclear, originados em qualquer localidade no País. O atendimento
a situações de emergência nuclear é função do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear
Brasileiro – SIPRON, ligado ao Gabinete de Segurança Institucional de Presidência da República
(GSIPR). A CNEN atua ativamente no SIPRON participando dos Comitês de Planejamento da
Resposta a Emergências Nucleares nos Municípios de Angra dos Reis (COPREN/AR) e de
Resende (COPREN/RES), da Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear
Brasileiro (COPRON) e do Comitê de Articulação nas Áreas de Segurança e Logística do
SIPRON (CASLON). A CNEN também participa dos três centros de resposta á emergências
nucleares do SIPRON e atua como Órgão de Apoio aos Sistemas de Defesa Civil nacional
(SINDEC) e estadual (SIEDEC). A CNEN também tem compromissos junto à Agência
Internacional de Energia Atômica nesta área. Adicionalmente, o Instituto de Radioproteção de
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Dosimetria - IRD, subordinado à CNEN, atua como Centro Colaborador da Organização Mundial
de Saúde para Preparação e Assistência Médica em casos de Emergência com Radiações
Ionizantes.
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