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ANGRA 1: Balanço de uma experiência

(**)Sergio de Salvo Brito

1. Histórico e Antecedentes

Desde a década de 50, a Comissão Nacional de Energia Nuclear vinha
realizando estudos sobre a viabilidade da utilização da geração
nuclear no Brasil, e as possíveis estratégicas de desenolvimènto,
seja com ênfase em programas autônomos de pesquisa científica e
tecnológica e na construção inicial de protótipos, seja com ênfase
na importação e adaptação de tecnologias já desenvolvidas em
países avançados e na construção de uma usina de demonstração.

No fim da década de 60, esta ultima corrente veio a prevalecer,
e foi decidida a realização de um projeto pioneiro, de demonstração,
cujo objetivo seria adquirir experiência no licenciamento,
construção e operação de centrais nucleares.

A responsabilidade pela execução do projeto fôi delegada, em 1969,
a FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., levando-se em conta sua
experiência anterior na construção e operação de usinas
hidroelétricas e de sistemas de transmissão em alta tensão, e sua
tradição de eficiência administrativa, competência técnica e
liderança tecnológica.

No período 1969/71 foram pr*qualificados fabricantes e
empresas de engenharia com o desejado nível de experiência
internacional, preparadas as especificações técnicas da .
concorrência, escolhido o local e iniciados os trabalhos
preliminares de infraestrutura e de instalação do canteiro de
obras.

(*) Resumo da palestra proferida no dia 29 de abril, no IPEN (são
Paulo), a convite da LAS/ANS.

(**) Engenheiro nuclear. Assistente da Diretoria de Produção
Termonuclear de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.. Ex-Presidente da
LAS/ANS. Todas as opiniões expressas são exclusivamente pessoais



Em 1971, apôs concorrência internacional, foi assinado contrato
cem um consórcio Westinghouse-Empresa Brasileira de Engenharia,
para o fornecimento e montagem de uma central nuclear do tipo PWR
de 626 MW (net); o mesmo consórcio sub-contratou os serviços de
engenharia COM as empresas Gibbs & Hill (americana) e PROMON
(brasileira). Mediante concorrência no País, FURNAS contratou em
seguida a execução de obras civis da usina com a Construtora
Norberto Cdebrecht.

O contrato principal tinha, portanto, algumas características de
um contrato "chave na mão" incompleto, pois a responsabilidade
pela obra civil, pela supervisão geral do empreendimento, pela
administração do canteiro e por algumas instalações auxiliares
permaneceram com FURNAS.

A construção iniciou-se em abril de 1972, com a operação comercial
da usina prevista para 1977. Esta previsão revelou-se logo
demasiado otimista, e reprogramações foram necessárias; a primeira
sincronização ao sistema ocorreu em abril de 1982, e a usina só
pôde iniciar sua operação comercial em novembro de 1984,
praticamente 3 anos após o carregamento de combustível e 12 anos
após o início da construção.

Segundo a última avaliação disponível, o custo global da usina
(incluindo juros durante a construção) atingiu cerca de 1,8 bilhõe
de dólares (2870 $AW)

2. Os Resultados Globais

Decorridos cerca de 15 anos desde a definição inicial do projeto,
cabe agora realizar um balanço dos custos ê dos benefícios reais
associados ao mesmo, em relação às expectativas e ••os objetivos
fixados em 1969/70.

Oro balanço deste tipo, bastante realista, foi esboçado pelo Direto]
de Produção Termonuclear de FURNAS, Luiz Cais de Oliveira, em
palestra realizada no fim de 1983: "Durante este período, foram
cometidos enganos, mas adquiriu-se uma valiosa experiência e
muitas dificuldades foram vencidas. £ exceção da tecnologia de
projeto e fabricação de componentes nucleares, a construção de



Angra 1 permitiu, indiscutivelmente, uma absorção de tecnologia

de centrais nucleares, abrangendo as áreas de engenharia,

licenciamento, garantia de qualidade, construção, montagem,

comissionamento, operação, manutenção, suporte técnico, proteção

radiológica, defesa ambiental, etc. da qual participam ativamente,

além de FURNAS, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e outros

órgão governamentais, empresas privadas nacionais. Universidades,

Centros de Pesquisa, etc".

A experiência dos primeiros meses de operação comercial demonstrou

que Angra 1 pode ser operada com segurança e eficiência - por

comparação com estatísticas internacionais, referentes a cerca de

250 usinas nucleares em operação no mundo, Angra 1 estaria situada

no primeiro terço, em relação ao fator de capacidade médio

atingido no período (76%).

Os conceitos h *' Í>JOS ligados ã geração nuclear (muitos deles

inéditos em r; ^-ão ã experiência anterior da Empresa, tais como

os conceitos iv licenciamento, de garantia da qualidade, de

proteção raduc l/gica, de segurança nuclear, de preparação para

emergências, < te.) foram efetivamente absorvidos pela Empresa e

incorporado;; i sua cultura própria; formaram-se equipes próprias

de engenhar:* e operação com excelente nível de competência

técnica e preflecionai; a própria estrutura organizacional da

Empresa adaptpu-se ãs necessidades próprias da área nuclear.

Existe hoje, portanto, uma infraestrutura interna de suporte ao

desenvolvimento nuclear, que interage dinamicamente con

infraestruturas siroilare? que se desenvolveram em outras

organizações ligadas ao projeto, por exemplo, na área de

licenciamento e segurança (CNEN), de engenharia e projeto, etc.

Por outro lado, S evidente que o custo e o prazo de construção

(2870 $AW, 13 anos a partir do contrato) foram muito superiores

aos esperados inicialmente e provavelmente acima da média mundial



no mesmo período* '.

Não há como negar que as dificuldades encontradas no período, para
a realização do projeto,foram bem maiores que o esperado» e que
nem sempre os problemas puderam ser equacionados, e as soluções
implementadas, com a eíiciência e a agilidade que FURNAS
demonstrara no passado.

3. A Construção

As principais causas dos atrasos ocorridos durante a construção
foram (citadas em uma ordem lógica das apresentação, e não
necessariamente na ordem de importância - a qual alias, seria
difícil de estabelecer, dado o evidente inter-relacionamento das
mesmas):

3.1. 0 excessivo otimismo inicial

Já foi dito como a data inicialmente prevista para a operação
comercial revelou-se totalmente irrealista. Mas as conseqüências
desta atitude otimis.ta foram mais profundas, e mais duradouras:
as dificuldades do projeto foram sistematicamente subestimadas,
a maior parte dos problemas de projeto e construção não tinha sido
estudada com antecedência e na profundidade necessária, a
programação não era suficientemente detalhada. As sucessivas
revisões da programação realizadas ao longo da obra mantiveram
sempre o mesmo irrealismo no que se refere â previsão da data de

•(*) Segundo a revista FORBES de Fev.1985, de 35 usinas nucleares
em construção nos Estados Unidos em janeiro de 1984 apenas três
tinham prazo de construção (Ia. unidade) estimado em 12 anos (da
assinatura do contrato até a operação comercial), 29 necessitariam
de 13 a 19 anos e 3 foram canceladas (média das 32: 14,6 anos);
em 18 o custo previsto era superior a 3000 $AW (os custos
éstenderara-se de 932 a 5192 $/M9, média 2859). Por outro lado, a
experiência mundial oferece também exemplos que contrastam com os
anteriormente citados: assim, a EdF francesa tem podido manter
prazos de construção da ordem de 5 a 6 anos em seus projetos, e
custos declaradamente dé ordem de 1000 US$AW; a revista Nucl.Eng.
International de janeiro de 1985 cita o exemplo da Unidade 3 da
Usina de Takahana, no Japão (870 MW, PWR), construída em 39 meses,
da primeir? concretagem até o carregamento de combustível, ou 50
meses L?Â a operação comercial*



término das diferentes etapas, criando problemas insuperáveis para

a coordenação das diversas atividades ligadas ao empreendimento

e congestionando o canteiro com entrega de equipamentos ou

mobilização de equipes (incluindo a equipe completa de operação)

muito antes da data necessária.

Este otimismo derivava da falta de uma experiência nuclear anterior

da Empresa e de outras organizações nacionais e da reduzida

experiência do contratante principal e do projetista na condução

de projetos desta magnitude em. um pais em desenvolvimento;

3.2. As constantes revisões de projeto

Uma das lições apreendidas durante a construção de Angra 1 foi

que a tecnologia das centrais nucleares do tipo PWB, embora bem

estabelecida em sua concepção básica, ainda está em evolução em

diversas áreas, o que significa que, durante a realização de um

empreendimento, importantes revisões e alterações do projeto

original podem ser necessárias. Mo caso de Angra 1, este problema

foi especialmente grave por fatores conjunturais. 0 projeto

básico da usina reflete o estado da arte e as concepções

tecnológicas do fim da década de 60, uma época de intenso otimismo,

em que se acreditava que a tecnologia PWR estava perfeitamente

dominada e a preocupação básica dos projetistas em reduzir os

custos, a fim de tornar as usians nucleares plenamente competitivas

cem as térmicas a carvão, no mercado americano. Durante a década

de 70, a experiência operativa das primeiras centrais nucleares

deste tipo, de grande porte, revelou a existência de inúmeros

problemas não resolvidos e que exigiam a reformulação de conceitos

e de projetos; por outro lado, a evolução dos conceitos de

segurança, principalmente após o acidente de TMI, levou a

reformulações ainda mais drásticas: as usinas em construção neste

período (inclusive Angra 1) foram, assim, especialmente afetadas

pelas revisões de projeto durante a construção.

3.3. A estrutura gerencial inadequada

A construção de usinas hidroelétricas, linhas de transmissão e

subestações, eiu FURNAS, estão sob a responsabilidade da Diretoria

de Planejamento, Engenharia e Construção (antes chamada Diretoria



Técnica) através de seus Departamentos especializados (Engenharia
Civil, Elétrica, Mecânica, e t c ) ; apôs o termino da construção, a
responsabilidade global pelo projeto é gradualmente transferida
para a Oiretoria de Operação que, na fase de operação comercial,
só solicita o auxílio das equipes anteriores no caso (eventual) de
uma modificação ou melhoria importante na instalação. Este
procedimento, que demonstrara* sua eficiência no passado, foi
tomado como um modelo a ser reproduzido no projeto nuclear, com
pequenas adaptações.

A experiência mostrou que esta hipótese não era verdadeira. Um
projeto nucle&-, por sua complexidade e características próprias,
requer uma coordenação mais centralizada e melhor estruturada, um
planejamento e programação mais detalhados e um envolvimento
direto da Administração Superior da Empresa; as contínuas revisões
e reprogramações exigem grande agilidade no gerenciamento do
projeto, de modo a manter coordenadas as diversas áreas de
atividades~(era particular, as áreas de projeto, construção civil,
montagem e comissionamento). 0 pessoal de operação deve se
envolver com o projeto desde sua fase inicial; por outro lado,
o pessoal de engenharia e construção nunca pode' ser afastado do
mesmo, com obras de modificação e melhorias prosseguindo
continuamente ao longo do comissionamento e da operação comercial;
o processo de licenciamento e o relacionamento com o órgão
regulador constituem uma atividade nova e que se relaciona
estreitamente com as demais.

A introdução do conceito de uma gerência centralizada do projeto,
interagindo com os Departamentos técnicos e de operação existentes,
revelou-se em FURNAS extremamente difícil sem uma preparação prévia
mais longa,por contrariar hábitos e procedimentos já firmemente
estabelecidos. •*•.-• v..v-

Após diversas tentativas infrutíferas para melhorar a situação, uma
mudança radical foi introduzida na organização de FURNAS em 1983,
quando todas as atividades nucleares da Empresa, (incluindo
engenharia, construção, operação, licenciamento, contratos, etc)
foram agrupadas sob uma Diretoria de Produção Termonuclear. A
experiência dos dois últimos anos mostrou que esta alteração
melhorou substancialmente as condições de gerenciamento do projeto»



4. O Comissionamento e o Inicio da Operação

A usina de Angra 1 iniciou os testes de elevação de potência no dia
2 de abril de 1982. Na época, previu-se 6 meses (180 dias) de
testes. Em fins de maio, levando-se em conta atrasos já ocorridos,
a data prevista de inicio da operação comercial foi fixada para
19 de dezembro de 1982.

Desde então, o programa de testes teve que ser interrompido várias
vezes, freqüentemente por períodos bastante longos, pela
indisponibilidade de equipamentos e sistemas essenciais da usina.
Até 31 de agosto de 1984 (um período de 30 meses!), a usina
pôde ser operada apenas em 132 dias; a geração total no período
foi de 591,1 GWh, correspondente a 900 horas, ou 38 dias, a
plena carga.

No Anexo, apresentam-se mais alguns dados sobre os resultados
operacionais e os principais problemas técnicos ocorridos nos três
primeiros anos de operação. Mas o que nos interessa aqui, hoje, é
tentar vizualizar porque ocorreram todos estes problemas, e
compreender as lições que se podem retirar desta experiência.

Ê fácil verificar que muitos destes problemas iniciais não eram
mais que o prolongamento, o reflexo, a conseqüência, dos problemas
já detectados durante a construção: a necessidade de continuas
revisões de projetos e de implementar modificações, por vezes
profundas, em sistemas já em operação; o planejamento inadequado
e o irrealismo na programação da obra, que fez que sistemas e
equipamentos permanecessem freqüentemente armazenados em condições
precárias por períodos demasiado longos, na linha crítica da
montagem; operação de sistemas, durante todo o longo período de
comissionamento da usina, em condições anormais (típicos da fase
de teste) e coro manutenção muitas vezes insuficiente.

Forma-se, assim, uma cadeia Markoviana perversa, em que a cada
nova falha aumenta a probabilidade de falhas futuras, aparentemente
seat ligação com a anterior (ver Anexo). Em cada falha de sistemas
ou equipamentos registrada neste período foi possível identificar
uma combinação de todas estas causas, com intensidade variável»
má concepção original do projeto, condições inadequadas de



armazenamento inicial e de montagem, longo histórico de operação

anterior fora dos limites è condições normais» manutenção

insuficiente.

0 círculo vicioso foi rompido em meados de 1984, quando completados

os testes e superadas as principais dificuldades iniciais, a usina

pôde ser operada de forma contínua por períodos mais longos, e

as rotinas de operação e manutenção se estabilizaram em um ritmo

normal.

5. A Experiência de Operação

Com o início da operação comercial, começava a se tornar evidente,

de um lado, quais os aspectos mais positivos e consolidados da

experiência já adquirida; de outro, quais as novas preocupações

prioritárias. Destes dois grupos «abordaremos aqui os pontos que

nos parecem mais significativos: no primeiro grupo, a formação e

desenvolvimento de pessoal e a transferência de tecnologia; no

segundo, o apoio externo a operação, a manutenção preventiva e o

uso da experiência para melhorar a segurança e confiabilidade

da usina.

5.1. A formação e desenvolvimento de pessoal

Desde o início do projeto, tinha sido uma preocupação básica de

FURNAS o desenvolvimento de uma competência interna na área nuclear

e a familiar!zação com conceitos e procedimentos novos e

específicos desta área, como Garantia da Qualidade, proteção

radiolõgica, segurança nuclear, preparação para emergências, etc.

0 pessoal de engenharia e suporte recebeu um treinamneto interno

intensivo, complementado por formação de nível universitário e

treinamento específico no Brasil e no Exterior; para este grupo,

a experiência adquirida na fase de projeto e construção, em

contato direto com os contratantes principais, foi fundamental.

0 treinamento dos operadores foi realizado através de cursos

internos básicos e de treinamento avançado no Exterior, além de

treinamento específico, "on-the-job" em reatores de pesquisa, nas

usinas térmicas da Empresa e em usinas nucleares no Exterior.

Os cronogramas irrealistas de projeto (que levaram a preparar



equipes cedo demais, sujeitando-as a um desgaste prematuro de
conhecimentos pela impossibilidade de aplica-los), os sucessivos
atrasos e as alterações freqüentes na organização do Projeto
criaram dificuldades de manutenção da competência adquirida pelos
diferentes grupos, mas a experiência mostrou que, apesar de tudo,
FURNAS dispõe hoje de equipes competentes e bem treinadas - fator
principal pelo qual foi possível manter, continuamente, mesmo na
fase mais difícil dos testes de potência, a operação da usina
dentro dos padrões internacionais de segurança e, finalmente,
ultrapassar todas as dificuldades iniciais e colocar a usina em
operação normal.

5.2. A transferência de tecnologia

Uma. área. em que já se obtiveram resultados bastante concretos e
definidos, mas onde, percebe-se hoje com cada vez maior clareza,
resta um longo caminho a percorrer. Uma segunda diretriz básica
de FURNAS, desde o início do projeto (ao lado do desenvolvimento
de uma competência empresarial própria, na área nuclear) era o
suporte ao desenvolvimento de uma competência similar junto âs
empresas de engenharia e construção e nos consultores nacionais
envolvidos no projeto, de forma a constituir no País o núcleo
de uma infraestrutura industrial de apoio semelhante ã que foi
desenvolvida no setor hidroelétrico. Cora este objetivo em mente,
FURNAS se assegurou, nos contatos iniciais, a supervisão geral
do projeto e favoreceu a participação direta de empresas nacionais,
no empreendimento, associadas aos contratantes externos.

Esta política produziu resultados. Uma transferência de tecnologia
significativa ocorreu durante a realização do empreendimento, em
certas áreas específicas, da qual se beneficiaram diretamente
firmas como a PROMON, a EBE e a CNO, entre outras. Também as
equipes de FURNAS se beneficiaram de processos semelhantes: um bom
exemplo foi o desenvolvimento de um grupo de engenharia de FURNAS
altamente competente em análise do núcleo e análise de segurança
(incluindo a formação de uma completa biblioteca própria de códigos
de computação), con a assistência de consultores americanos mais
experimentados.



Nas ultimas etapas de construção, â medida que atrasos significativos
se acumulavam, alterações contratuais foram introduzidas: a
Westinghouse assumiu a responsabilidade pela supervisão geral do
projeto e outras empresas de engenharia e consultoria, como a
Bechtel foram incluídas na execução direta de atividades de
engenharia, de revisão de projetos e de supervisão. De um modo
geral, estes novos arranjos ajudaram a reduzir os atrasos e a
corrigir deficiências de projeto, mas o processo de transferência
de tecnologia foi severamente afetado. Em muitas áreas, a
dependência de FURNAS em relação a estas organizações, no que se
refere ã análise dos problemas encontrados durante a operação,
tornou-se crítica. Ora, a operação comercial de uma usina nuclear
requer um sv. orte externo contínuo para corrigir deficiências e
melhorar a segurança e confiabilidade da instalação: depender,
para isto, de organizações e experiências situadas a 10000 km,
em um contexto radicalmente diferente, revelou-se impraticável.

Volta a colocar-se, assim, para FURNAS, agora com uma urgência e
gravidade antes inexistentes, o objetivo de desenvolver no Brasil
a necessária competência e experiência técnicas - e isto não apenas
ao nível de execução, pois muitas vezes a análise de problemas mais
complexos exige mobilização de conhecimentos mais fundamentais,
envolvendo áreas típicas de pesquisa científica e tecnológica
básica; Um esforço está sendo iniciado agora para estabelecer
vínculos mais dinâmicos com a indústria, empresas de engenharia,
institutos de pesquisa e Universidades, a fim de desenvolver as
bases desta infraestrutura de apoio. Como exemplo, pode-se citar
o desenvolvimento de um novo sistema de supervisão de parâmetros
•de segurança da Usina, que está sendo realizado em estreita
comparação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, envolvendo
ainda empresas de engenharia e fabricantes nacionais.

5.3. A manutenção preventiva

Como nos dois itens anteriores, também aqui podemos apontar, em
Angra, uma experiência positiva, mas também um claro sinal de
alerta, a exigir atenção prioritária e urgente. A experiência
positiva: durante a fase de implantação das atividades de operação,
a atividade de manutenção preventiva não foi esquecidat equipes
foram selecionadas e treinadas, mecanismos de planejamento e <i



controle foram desenvolvidos» procedimentos foram estudados em
detalhe. Com as dificuldades iniciais de operação, no entanto, foi
extremamente difícil implementar as rotinas de manutenção preventiva,
a manutenção corretiva e de urgência impondo-se a cada dia. A
medida que estas rotinas puderam ser implementadas, no entanto, a
experiência de FURNAS não foi muito diferente daquela que foi
observada, no mesmo período, pela maioria das empresas de
eletricidade que se engajaram, no mundo todo, na rota de geração
nuclear: os procedimentos e as práticas de manutenção preventiva
comuns a outros tipos de usinas são insuficientes no caso de uma
usina nuclear. Esta, por sua própria complexidade, exige uma
sofisticação maior no planejamento, nos equipamentos, nos
procedimentos, na execução da manutenção preventiva - sob pena de
condenar-se eternamente à predominância da manutenção corretiva.
Não se trata apenas de prevenir a falha: através de métodos
sofisticados de inspeção em serviço e de controle de índices de
desempenho, trata-se também de corrigir a falha iminente, antes
que ela ocorra. Ha um longo caminho a percorrer, no aperfeiçoamento
das práticas ,dos métodos e dos procedimentos de manutenção
preventiva. .No caso de Angra (ou de usinas em circunstâncias
similares) as dificuldades são agravadas pela inexistência, no
país, de uma infraestrutura tecnológica, industrial e de serviços
adequada, e pela menor qualificação e experiência da mão de obra
disponível: observou-se, muitas vezes, falhas humanas na execução
<* no controle da manutenção.

Deve-se observar, ainda que este problema está intimamente
relacionado com outro, de extrema gravidade na atual situação
brasileira: o problema das peças e equipamentos de reposição. Em
uma usina onde a maioria dos equipamentos é importada, a reposição
de peças não disponíveis em estoque,durante situações de emergência
na usina,é sempre aleatória, dado ás dificuldades naturais de sua
localização e compra em um mercado distante e os entraves
administrativos e burocráticos ligados a importação. Uma
manutenção preventiva mais eficiente pode ajudar a planejar mais
eficientemente a política, os níveis e os prazos de aquisição de
peças de reposição.



5.4. A análise da operação

A experiência acumulada durante a operação comercial vai revelar
as deficiências de projeto e de equipamentos, procedimentos de
operação ou de manutenção Insuficientemente desenvolvidos ou
inadequados, falhas no programa de treinamento do pessoal ou nas
rotinas de operação; e, por outro lado, os aspectos positivos, as
políticas e soluções que "deram certo" e que, portanto, devem ser
desenvolvidas e generalizadas (o que o INPO chama "good practices" -
"as boas práticas de operação"). Esta experiência é valiosa, e
deve ser aproveitada ao máximo - o que significa a necessidade de
implementar procedimentos eficientes de analise da operação,
especialmente dos chamados "eventos não usuais", falhas e acidentes,
e uma grande agilidade e flexibilidade para efetivamente aplicar
as conclusões de~ta analise, corrigindo deficiências, alterando
procedimento? e normas, aperfeiçoando o programa de treinamento.
No inicio da operação, este tipo de análise tem mais um sentido
corretivo - pesquisam-se as causas de uma falha para que a rossma
possa ser corrigida; ê necessário dar-lhe um sentido preventivo, e
o objetivo de prevenir que falhas similares possam ocorrer no
futuro.

Esta análise não deve restringir-se a própria usina, mas incorporar
a experiência de outras usinas semelhantes existentes no mundo.
Como a necessidade desta revisão está sendo sentida hoje em todo
o mundo, multiplicam-se as informações e análises realizadas
por organismos como o INPO e NSAC nos Estados Unidos, a IAEA em
Viena ou organismos mais restritos, de âmbito nacional ou mantidos
.pelos fabricantes de centrais nucleares. 0 problema que se coloca
ê o de analisar toda esta informação, realizar uma triagem do que
é aplicável, traduzir suas recomendações em relação ã realidade
específica de Angra e do Brasil, implementar as alterações
pertinentes e oportunas.

4. Conclusões

Ê evidente que o esboço de análise apresentado não permite tirar
conclusoas finais e definitivas, mas permite intuir tendências e
linhas de ação prioritárias.



De um modo geral, a reflexão sobre a experiência de FURNAS, até

agora, leva a conclusões que, em suas grandes linhas, são bastante

similares ãs que forem identificadas por outras empresas de

eletricidade, em vários países. Não obstante, existem

peculiaridades próprias que merecem ser analisadas, derivadas

principalmente da inserção de um projeto deste tipo (altamente

polarizador em relação a uma vasta e complexa infraestrutura de

apoio) no ambiente econômico, social e cultural de um país latino

americano, em desenvolvimento - donde a oportunidade de sua

discussão no âmbito da Seção Latinoamericana da ANS.

Esta diferença essencial deve ser bem enfatizada: em um país

industrializado, um projeto nuclear tende a imobilizar, em larga

escala, recursos humanos, tecnológicos e industriais já existentes

na infraestrutura econômica e a criar impulsos dinâmicos de

modernização e desenvolvimento tecnológico nesta infraestrutura;

em um país em desenvolvimento, esta infraestrutura i lacunar e

insuficiente, e grande parte do esforço deve. voltar-se para suprir

deficiências da infraestrutura: o que implica um planejamento mais

rigoroso e uma visão mais global dos problemas, uma visão mais

política que tecnocrãtica.

Neste contexto, três pontos nos parecem, a partir de nossa própria

experiência, extremamente importantes de serem enfatizados por

qualquer pais que, em condições semelhantes ãs do Brasil, prepara-se

para iniciar um projeto nuclear:

- A empresa operadora deve ser preparada, com antecedência, para

uma mudança profunda em sua estrutura organizacional, em seus

hábitos de trabalho, em sua mltura empresarial;

- Pessoal altamente competente deve ser selecionado, treinado e

mantido, desde o nível da Administração Superior até o nível

técnico;

- Organizações locais devem ser preparadas, durante a implementação

do projeto, para dar suporte ã operação da Usina, incluindo, além

de equipes próprias da Empresa, fabricantes de equipamentos,

empresas de engenharia e consultoria, institutos de pesquisa

cientifica e tecnológica, Universidades.



ESTATÍSTICA DE OPERAÇÃO

ANGRA -

•

ABR

MAI

JUN
JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

TOTAL

1982/93

Dias em
op.

3

11

10
-

-

-

-

-
—

-

-

18

42

GWh
(brutos)

0,99

22,08

31,05

-

-

-

-

-
-

—

-

49,55

103,67

1983/84

Dias e»;
op.

13
-

-

-

-

-

9

9

2

16

4

53

GWh
(brutos)

48,85

-

-

-

- ..

-

-

35,05

50^27

24,67

157,39

45,64

361,87

1984/85

Dias em
op.

8

25
-

-

4
30

18

26

30

31

28

31

231

GWh
(brutos)

31,66

93,96

-

-

22,46

34/,49

170,67

364,74

383^83

392,41

314,40

300,76

2422,38

Obs. 1. A geração mensal média, a plena carga, seria da ordem de
480 GWh.

2. Nov. 84 a Mar. 85 - operação comercial.



ANEXO 1 (Cont.)

Os problemas técnicos mais significativos no período Abr.82/Out.84

foram:

1. O problema da vibração excessiva nos tubos do gerador de vapor,

devido a um erro de projeto, identificado nos reatores de

Rinrhalls na Suécia e Almaraz na Espanha em fins de 1981, limitou

a potência de operação da usina a 30% da nominal (posteriormente

50%) até meados de 1983, quando foi corrigido pela Westinghouse.

A correção deste problema, a remoção de luvas térmicas (outro erro

de projeto) e outros problemas menores forçaram a paralizaçao da

usina de 16 de abril a 3 de novembro de 1983 (201 dias);

2. Problemas com o Gerador Diesel de emergência. A usina esteve

parada no período 18 de junho de 1982 a 7 de março de 1983 (262 dias)

por indisponibilidade do Gerador Diesel de emergência. A causa

de seu mau funcionamento parece estar ligada ã qualidade do óleo

lubrificante utilizado, mas também ao fato de que estes

equipamentos funcionam em sobrecarga em relação à capacidade original

de projeto.

3. Palhas freqüentes de bombas, válvulas e filtros do sistema

secundário, vibração excessiva nas linhas de água e vapor - diversas

paralizações ao longo do período.

4. Palhas freqüentes nos inversores de potência (alimentação dos

auxiliares), levando â paralizaçao da usina.

5. Vazamento de óleo no mancai de escora da turbina. Paralizaçao

de 11.01.84 a 12.02.84 (32 dias).

6. Falha nos dois transformadores auxiliares e no motor de uma

das bombas de água de circulação do condensador. Paralizada a

usina de 4.03*84 a 22.04.84 (49 dias). Em todos os casos, o

equipamento já tinha falhado antes.

7. Vazamento no condensador. O material utilizado nos tubos

do condensador resiste mal ã corrosão pela água do mar e, por

recomendação da Westinghouse,serão trocados por tubos de titânio.



' Com as freqüentes paradas da usina e do sistema de água de

•circulação, aliado ao mau funcionamento do sistema de cloraçâo,

desenvolveram-se cracas no interior dos tubos, o que acelerou sua

degradação. Paradas freqüentes no período, para correção. Problema.

sob controle, graças a um trabalho intensivo de limpeza, controle

e isolamento de tubes mais seriamente avariados.

8. Problemas diversos com o sistema de amostragem do secundário.

9. Falhas repetidas nas bombas de carregamento do circuito

primário, com sérias avarias ou destruição dos mesmos. Falha no

sistema de lubrificação do gerador Diesel de emergência (parada

de 28.05.84 a 27.08.84 (91 dias).


