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1. IKTROnUCf.O

A utilização da energia nuclear para a geração de

energia olétrica tea suscitado intensos deoates na imprensa. e

traindo a atenção do público em geral, tanto nos países mais i:.

dustrializados como no Brasil. Eles refletem, na realidade, ria

sõ a importância do setor nuclear no suprimento energético da so

ciedade moderna como também a preocupação dessa mesma sociedade

com a sua segurança e a proteção do meio ambiente.

A história da humanidade mostra que a .introdução

de novas tecnologias sempre deu origem a dúvidas e contestações.

Sob esse aspecto vale recordar, por exenplo a introdução comer

ciai da energia elétrica, do automóvel, das locomotivas, da pró

pria aviação civil. A energia nuclear não haveria de ser exces»

são face â sua introdução pública através de sua mais hediend;*

aplicação/ não para a construção e o desenvolvimento, mas pare a

destruição, no holocausto de Hiroshima e Nagasaki. Acrescente-se

a. esse medo latente a exacerbação dós aspectos emocionais p^l/i

comunicação de massa atual.

Tivesse esse início se dado sob outra forma, isto

i, por meio dos benefícios que a energia nuclear pode trazer pa

ra a humanidade, desde suas aplicações industriais, na agricultu

ra, na medicina (diagnóstico, e terapia), na esterilização de ma

teriais e instrumental cirúrgico, e certamente não estaríamos

frente ã atunl campanha levantada contra a implantação da ener

gia nuclear para a produção, de energia slétríca. Essa oposição

do público pode ser explicada pela falta de conhecimento mais

completo sob ;e muitos aspectos da energia nuclear, em particular

seus benefices reals e seus limitados riscos efetivos.

£ da natureza humana opor-se ao desconhecido c

tornar-se apreensiva com atividades não familiares, principalir.ssn

te as que apresentam algum potencial de risco. Uo entanto, ne

nhuma outr« indústria apresentou tâo baixo número de vítimas ou

atacou âo frente desde o início o problema da poluição e contro

1c ambiental como a indústria nuclear. Não hó qualquer razão na

ra historic i.-úblicn, querendo fazer crer que os engenheiros nu



cleares sejam menos responsáveis do que outras categorias que

também trabalhara com projetos que envolvem riscos variados.

As resistências e argumentos contra o uso da cr?er

gia nuclear tent aumentado extraordinariamsr.te nos últimos topos,

ameaçando dificultar o desenvolvimento dessa imprescindível ior.

te de energia. Ao. mesmo tempo, porém, a sociedade é cada dia

pais exigente era termos do crescimento do abastecimento energéti

co. Esse conflito vivido pelo público podo ser atenuado pcIa se

gurança dos reatores e pela confiança adquirida no estabelecimon

to e execução de medidas de segurança. Hão se pode simplesmente

aceitar perigos resultantes de uma tecnologia e encará-los como

risco. Devemos, sim, providei ciar para que a segurança seja câ

da vez maior, minimizando os riscos.

A Segurança Nuclear é entendida CORO O conjunto

de medidas necessárias â redução dos riscos indevidos 5 saúde e

segurança dos operadores* e do público e à qualidade do meio &m

biente em decorrência da operaoío de instalações nucleares eu

trabalho com material radioativo.

Nesse sentido, envolve tanto assuntos essência^

mente técnicos como também de caráter social, econômico e polity

co. 0 estabelecimento de objetivos numéricos ou outros para os

riscos aceitáveis é tarefa técnica, social e política, cuja tra

dução em critérios apropriados para a avaliação de segurança i

bastante dificil.
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2. ATIVIDADES

2.1 FILOSOFIA DA SEGURANÇA NUCLEAR

A existência do homem na terra fci sempre acompanhada

por riscos. Esses riscos, que incorpora.- a probabilidade de ocor-

rência e suas conseqüências, se dividem t>E duas categorias; Hque

les que resultani das forças da natureza, como terreiRctos, irmn

dações e erupções vulcânicas, e aqueles que são decorrentes da

própria atividade humana. Os riscos ocasionados pelo próprio no

nem podem ser grupados em riscos voluntários e involuntários. Os

primeiros, entre os quais está o transporte e o uso de medica

nentos, são usualmente aceitos, pois resultam de atividades eu

jos benefícios são de fácil identificação. Os involuntários, ajs

sociados, em geral, a benefícios para a sociedade como um todo r
são de mais difícil aceitação individual.

Com relação aos fenômenos naturais, pouco pode oer feifco

para reduzir sua probabilidade de ocorrência e os esforços do hr>

mera são concentrados na tentativa de mitigar seus efeitos. J-€ com

os perigos inerentes ã tecnologia, o homem tem duas alternei ti vas.

A primeira é reconhecer os perigos e os benefícios provenientes

dessa tecnologia e tonar medidas para redução dos riscos, tanto

quanto praticamente possível (ALARA), a um nível aceitável pela

sociedade. A segunda consiste na não utilização da tecnologia, £

brindo mão dos seus benefícios, se.?, considerar comparativamente

os riscos associados. Historicamente, observa-se que a rejeição

de uma tecnologia tem sido apenas temporária.

Certas atividades diárias como viajar de avião, de ^

bus, dirigir automóveis, andar nas ruas, utilizar aparelhos clé

tricôs, até mesmo usar panela de pressão, envolvera conhecidos rij;

cos de graus variados, mas não causam tantas preocupações ao pú

blico. Em outras palavras, esses são os chamados riscos aceitos

pela sociedade.



1 Vários estudos foram feitor, con» o objetivo de relatar e

comparar os níveis de riscos aos qosir, indivíduos e populações?

estão expostos, tentando determinar qu.*is são os aceitáveis.

A questão da aceitabilidade òos riscos c. U-ii assunto sx

trerasnente conplexo, pois envolve não sò fatores essencialnsntc

técnicos- e econômicos, cosio também fatores psicossociais a "̂J-í.

ticos.

A aceitação da energia nuclear r,e dará à cindida cia que

fique evidente para a soc-.edadr, que os riscos associados à sua

utilização sejam bem inferiores aos de outras atividades corren.

temente aceitas e seus beneficies consideravelmente maiores.

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas na área de Se

gurança Nuclear visam reduzir os riscos de forma a preencher Uícia

das condições de aceitabilidade da 'energia nuclear.

Ao Estado incumbe a responsabilidade pela redução dos

riscos. No que tange a- geração de energia elétrica de origem nu

clear, compete:

- à concessionária de energia elétrica, a construção e opèr«a

ção da.:; usinas nucleares observadas as condições de segurar»

ça;

- ã CNEN, de forma independente, a verificação da observância

dessas condições de segurança;

Essa observância tem origem no projeto, acompanha a cons

'-rução, a operação e somente se encerra no término do do :co;r.i£

sionair.ento das centrais mantendo, mesmo assim, controle nos ro

jeitos oriundos da operação.

Basicamentei na operação de reatores nucleares o perigo

potencial é representado pola alfc.i radioatividade dos produtos

foriundos ra fissão do urânio. Kcsr.a situação, eni terços de segu

rança, o grande esforço ó para Rüiitcr esser; prodvitos sempre cori

oi;, í.cm pounibi lidclo úo litj-iração para o ncio arabiente



i Isso c realizado através da adoção de critérios conserva

tivos de projeto, da alta qualidade de equipamentos e materiais

utilizados, da criteriosa observância cas especificações durar"

te a construção e do treinamento adequado e intensivo do pessoal

de operação e manutenção.

• • *

As centrais nucleares são " projatadas para tolerar uma

gama de condições operacionais, incluindo transientes e condiçõt?s

de acidentes, de forma a manter íntegras as barreiras que previ

nem a liberação dos produtos de fissão para o meio ambiente.

Assim, o requisito inicial para a segurança de/ reatores

é que as usinas, nucleares sejam ^r^^t^rs, construídas e opera

das de acordo coro os mais elevados padrões de qualidade e práti

cas conservativas de engenharia, de modo que possa haver uma gr.zr:

de margem de tolerância para erros de operação, para operação em

condições anormais e para mau funcionamento de componentes. Isso

requer que o projeto básico seja inerentemente seguro e os sistje

nas de segurança, seus componentes, bem como os instrumentos do

controle sejam obrigatoriamente redundantes.

O PRIMEIRO NÍVEL DE SEGURANÇA caracteriza-se, pois, na

realização de um projeto que permita ao reator suportar falhas em

sistemas, sem, contudo, provocar acidentes com liberação de radio

atividade. Assim, a ênfase do projeto está na sua qualidade, r.a

adoção de redundâncias, na facilidade de inspeções em serviço e

na testabilidade.

Apesar de todos os cuidado» nó projeto, construção e op^

vação «2a usina, poderão ocorrer falhas de equipamentos ou erros

de operação. Para evitar, mesmo no caso dessas ocorrências, ecri

seqüências graves, sistemas de segjrcnça são incluídos no projeto

com a finalidade de mitigar os efeitos dessas- falhas ou erres.Es

ses cietemas cobrem o espectro dos acidentes críveis

O SEGUNDO lllVEJj DI2 SEGURANÇA corresponde, portanto, a cor.

siderar uma análioe do acidentas suficientemente extensa c. inten

sa, de rnorio fl incluir sistemas de segurança capazes c:c corrigir

r; fnllias de c-c?u.ir.•:•;•:?r.Lor e prevenir error, do o ã
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i Falhas simultâneas dos sistema e grandes fenômenos natu

rais corao tempestades, terremotos, vxiaen margens adicionais cie

segurança no projeto. Esses eventos sã? conhecidos cuino ^dcidcr.

tes básicos de projeto". Para essa rarga: adicional de segurança

são consideradas, simultaneamente, fallias independentes de preto

çãof mantendo-se, assim, condições p.nrc- o controle do aciãonte.

Este é o TERCEIRO NlVEL DE SEGURAüÇA que requer a in^Iu

são de sistemas .de segurança adicionais, com base na avaliação

de efeitos de acidentes hipotéticos e aesumindo falhas sinmltã

neas de sistemas que deveriam atuar no controle.desses acidentes.

Ksses três níveis de segurança, usualmente conhecidos cc^

roo "defesa em profundidade", interpenetram-se em várias partas

do projeto da central. É, portanto, uni pouca teórico dizer-se

que certa medida de segurança pertence a este ou àquele nível.De

modo geral, a progressão através dos nívais de segurança se faz

dos mais prováveis e menos graves para os menos prováveis e mais

graves.

O princípio de três níveis de segurenca tem caráter ^

liíiativo. Atualmente se agrupa, por estimativas probabilísticas,

os eventos e acidentes que recaem em ura outro dos níveis de segii

rança.

A verificação da correta aplicaçüo dos níveis de segii

rança, em todas as etapas do empreendimento, se dá através õo

processo do licenciamento. .

Ecse processo tem a finalidade de garantir*a aplicação

dos objetivos de segurança. Sob esse i.ec;ime regulatorio, o proje

to e as condições do construção de/em ser consideradas e avaliza

das. Consiílora-sc e avalia-cc ocorrências operacionais com

bílidadc õe liberações pequenas e moderada^ de radiaçJío;

tes bár.icos do projeto (máxir.o acicl-.mte crível) . Esses eventos

postulados permitem cstahcJoccr os requisitor; do atuação para oa

cistomrts d.2 proteção c caguranç.-i cl-i usina. As ocorrcr.cíac epora

cionaic qw:i podoriam lev^r a pucjuo.iü, ou ncnhv.;.;a liberação <2c r̂ i



dioatividade, incluem o desligamento cie- turbinas, perda de ene»r-'

gia de fontes? externas ã usina, perda parcial de água de aliiaer.-

tação ou de fluxo de refrigeração do núcleo do reator e r^tir^d-t

indevida de barras de controle. Aquelas que poderiam liberar quíin

tidades moderadas de radiação, incluem: falhas parciais dos s i s -

temas de rejeitos radioativos,' vasamer;co3 de produtos de fissãc

gasosos no interior da contenção, ou falhas nos tubos dos c^ra'do

res de vapoi*. Oa acidentes básicos rie projeto abrangera eventos

no recarregaiçento de coiabustível, acidentes de perda da refrige-

ração, rorapiuento era tubulações de vapor, acidentes de ejeção ou

queda de' Bairas de controle e todos os fenômenos naturais coir.o..

terremotos:, grandes: tempestades, enchentes, etc. São os assim

chaiuados: "iBâVimoa- acidentes críveis", levados em consideração no

projeto doa s-rsteraas: de segurança.

Os cálculos* daí: conseqüências drcpses eventos, laesmo * os

menos prováveis, njostrao que os níveis de radiação estabelecidos

nas normas de localização não serão excedidos. A razão para isso

ê que todos esses- eventos e acidentes estão previstos no projeto

de instalação, incluindo, portanto, os sistemas de segurança apro

priados parzi seu controle. Esses sis terças são conhecidos como

"sistemas de engenharia de segurança" ou "sistemas técnicos dese

gurança" e contêra o sistema de resfriamento de .emergência do nú-

cleo, sister a*? de Borr if emento Cspray). da contenção, sistemas ôe

filtragem e controle atmosférico.

Os requisitos básicos de projeto e os sis.tenas de enge-

nharia de segurança oferecem/ assim,,una série de dispositivos de

segurança sraperpostos e barreiras físicas xúltiplas entre a ra-

diação e o meio ambiente. Essas barreiras são as seguinte*:

- o encaraisaroonto das pastilhas do combustível era tubos

de zircalloy Cl1? barreirai

- o var.o do reator e o si.~te:ua de xefrigeração principal

C2? barreirai

- a contenção C.3- barreirai.
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» Contudo, há que considerar, ainda, que o quadro dos "acj.

dentes básicos de projeto não incluiu a totalidade dos eventos

concebíveis e fisicamente possíveis. tTr- íraixa de ir.uito baixa pro

.balidade há, ainda, seqüências de acilontes possíveis que poc7*i

riam, casq ocorressem, ocasionar liberação da radiação para o

meio ambiente, maior que as máximas peeriuissíveis em normar—Tais

acidentes podeni envolver combinações cie falhas, cada uma das

quais, com probabilidade baixíssima de ocorrência. Uni cas-» e>r

tremo seria a hipótese de um acidente e do não funcionamento de

todos os sistemas de segurança previstos para minimizar sua? .cori

seqüências.

A determinação dos critérios básicos de projeto tem si

do, assim, grandemente apoiada no bom senso de julgamento- Ha,

entretanto, face ao número de reatores--a.no em operação já acuir.u

lados, uma boa base para a formação desse julgamento, além ds ex

pefiência com equipamentos similares em outras áreas da tecnolo-

gia industrial.

O processo rcgulató^io e de.licenciamento faz use des

sa experiência para a estimativa da probabilidade de acidentes

significativos, com vistas à determinação de sua inclusão no e^

copo básico do projeto ou, alternativamente, paira ser julgado co

mo um risco aceitável, face a sua nuito remota possibili.dade de-

ocorrência. Adicionalmente, a proteção ao homem, eiü caso dos a ei

dentes mais graves, é complementada pula remoção do pessoal das

regiões próximas da usinr.
• • •

Pode-se, com certeza, afirmar que tedas as ocorrências

anormais nas ce trais em operação, incluindo o acidente de TMI ,

não des.-creditam o princípio da defesa em profundidade. Kuitas

tem sido a<; lições tiradas desses eventos, no que concerne ã so

gurança nuclear, com a publicação de grande número de relatórios

com, anãliüfcs técnicas dessas ocorrências e a conseqüente intrc>

dução de novos regulamentos e modificaçcco nos já existentes GÍJS

mas de r.ocjurnnça das centrais nucleares.

A preocupação com a segurança é constante o, aDüsar. de
GO conr.idovnr quo «ir: contrnir. cr.i opor.iição cngJob.-itn níveis adotru/^



dos de segurança, a pesquisa nesse campo não cessa e vem sendo

desenvolvida era vários países/ cora colatc»ração e troca de infoir

mações internacionais, de modo a defin.tr. cada vez com maior prc

cisão, as margens de segurança que vêm sendo utilizadas.

Nesse sentido, a avaliação da ocorrência de acidenter

muito mais severos que o acidente básico de projeto é efeti^ôa.

As probabilidades áe ocorrência desses acidentes severos, jur.t«x

mente com as correspondentes conseqüência?>, são utilizadas para

estabelecer objetivos quantitativos de segurança. Presentemente,

ar. metas de segurança estão no processo tie serem revisadas. Es;

sas avaliações probabilisticas não fazem parte da sistemática de

licenciamento praticada atualmente no raunuo, sendo seu emprego,

apenas de caráter complementar.



2.2 PROCESSO DE LICENCIAMENTO

Com o objetivo d-3 assegurar que a filosofia do segurari

ça descrita no item anterior e observado no projeto e operação

de usinas-nucleares, um rigoroso processo de licenciamento é en:

pregado. Este processo é constituído pelas seguintes etapas:

- Aprovação do local;

- Licenças de construção;

- Autorização de operação. (Ver Figuras 1 e 2)

As atividades constantes nessas etapas do processo . po

dèm ser divididas em duas grandes áreas:

- Avaliação de segurança;

- Garantia de qualidade. .

A Avaliação de Segurança se constitui na revisão dos

RelaçÕrios de Análise de Segurança apresentados pela concessio-

nária, com o fira de verificar a adequação do projeto com a cen

trai de referência, com os critérios de segurança, com os códi^

gos e normas en vigor e com o estado da arte naquele momento.

A ãrea de Garantia da Qualidade compreende as ativida

des de verificação através de auditorias e inspeções do atendjL

mente as exigências dos critérios do qualidade estabelecidos em

norma, a fin' de assegurar p cumprimento não somente do Programa

de Garantia de Qualidade da Concessionária como também dos Cõdi.

gos e Normar, no projeto, na construção e na operação da central.
(Ver Figura 3)

2.2.1 Avaliação da SCíguvrança

Para o licenciamento da .Central a concession^

ria deve apresentar a CMEN um Relatório de Anal.-".se de Segurança

contendo ur.ia descrição da ur.i.nn, compreendendo as seguintes áreas:

- Introdução e Dor.c.rição Gora), da Instalação;

- Cir.-tcterí.r.tJcn Co Local;
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-" Projeto de Estruturas, Co'.«•«-uentes. Equipamentos e

Sistemas;

- Reator (Projeto Nuclear e Terrr.o-hiàrãulico);

~ Sistemas de Resfriamento cio Reator e Sistemas Asse

ciados;

- Sistemas: Técnicos âe Segurança;

- Instrumentação e Controle;

- Sistemas Elétricos;

- Sistemas Auxiliares;

- Sistemas de Vapor e Conversão de Energia;

- Gestão de Resíduos Radioativos; •

- Proteção Contra as Radiações;

- Condução de Operações;

- Ensaios e Operações de Partida;

- Análise de Acidentes Postulados;

- Especificações Técnicas;

- Garantia de Qualidade, (ver Figura 4)

Praticamente as áreas envolvi.cias, e acima descritas

compreendera entre outros todos campos da engenharia, física e

química. Em conseqüência a avaliação do Relatório de Análise de

Segurança s urna atividade ,multidisciplinctr. (ver Figura 5}

i. avaliação âet segurança engloba as seguintes ativida

des:

u - comparação com a central de Referência;

b - atendimento ãs nornas o regulamentos aplicáveis;

c - cálculos e revisão independente;

d - observação da experiência mundial. (Ver Fíg. 6)

A evolução da infrncr.trvifcura científica e tecnológica

do Paíu, far COM que a prevalência cm uma das atividades altero
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com o tempo. No Brasil a ênfase iniciai foi dada S " comparação

com a Central de Referencia. Esta êniüso ven sendo modiricada Ã

medida que o sistema normativo do País vai sendo complement ado

e a&gaire-se. competência cm processos de ci.auiaçâo através de cõ

digos de computador.

a) - Central de referência

& tendência de padronização de centrais nucleares

facilita o licenciamento, simplificando o processo. Levando em

conta esse aspecto a CNEN decidiu adotar a Central de Referência,

por meio da Resolução CNEN-02/76 a qual diz:

"propor a adoção de uma central de referência com as seguintes

características:

a) estar localizada no País do principal fornecedor

b) estar licenciada ou em fase final de licenciamento no Pais de

origem.

Ho segundo caso o conceito devera jã ter sido aprovatío;

c) entrar era operação com antecipação suficiente para permitir

o aproveitamento da experiência nos testes pré-operacionais ,

de partida e de elevação de potência.

O requerente deverá justificar a adoção da. cen-

tral escolhida como referência e identificar as diferenças quan,

to a potência e características de projeto, analisando suas in

plicações na segurança nuclear.

Deverão ser especificados c anexados aos requeri^

mentos de licença os critérios, códigos e normas nos idiomas por

tuçjuês ou iütjlês a cerem obedecidos nas distintas partes do pro

jeto.

0 requerente devern fornecer a Crliíi-í todas as iri

formações técnicas necessárias para justificar a segurança do

projeto".

A utilização da ccnüril de rofeii'nci.i ten as S£

cjuinLco Ví
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a) Dar acesso a ciados comparativos que s5o necessários aos ou

tros três processos aplicados;

b) Compensar (via transferência de tecnologia) a falta de expes

riência dos t»cnici*s brasileiros cre, algu&as áreas de tecnolc

gia de pronta. A utilização da central de referência ã.x^et

ser considerada apenas como um estagio no processo global.

b) ~ Normas e regulamentos

O estabelecimento de normas e padrões é ura

dos últimos passos no desenvolvimento tecnológico.

No entanto, sua importância como instrument

to disciplinar do processo de licenciamento as fazen indisponsíí

veis desde o início do projeto, quando as condições de segurança

devem ser garantidas.

A autoridade licericiadora deve ter ã" sua

disposição as normas, códigos e regulamentos aplicáveis e em uso

nos.países industrializados, de modo a permitir a verificação da

sua obediência na construção e operação da instalação.

Compete â CNEN a expedição da regulamentos

técnicos e normas de segurança e proteção para a área nuclear.

A hierarquia estabelecida no Brasil não djl

fere da de o.v.ros países As noriuas da CNEN têm precedência so

bre todas as demais, seguidas das normas da Agência Internacio

nal de Energia Atômica c daquelas do país de onde provón» o proje

to da instalação.

As normas da CtoEN, ditas normas nucleares,

»5o de caráter nandatório, de aplicação 'cm todo o território nj*

cional, e têm por objetivo primordial garantir a segurança dos

trabalhadores c do público cm gera; c de preservar a qualieTc-dc

do mnio-awhicntc, cm todas nu atividades envolvendo radiaçõc?

i o n i:: .'!".i !:<"•:-,.
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ressaltar, ai.nda, que erabora revesti

das de caráter obrigatório, não requerendo necessariamente a par

ticipação de outras organizações em sua elaboração, os normas da

CNEN, habitualmente, são elaboradas por Ccraissõas de Estudo inte

gradas por rsprsuszitantcs de entidades nacionais interessadas ou

envolvidas em seu campo de aplicação, a fim de representar E ÍJOI

expressão do interesse nacional-

As normas são bai:^das pela CNEK inicialnien

te era 'caráter experimental. Até dois anos após sua entrada en vi

gor, essas normas podem ser revistas a fira de incorporar suges

toes ou emendas consagradas pela prática o ganhar a condição de

Noriaas Nucleares.

Para se ter uma idéia da dimensão da tarefa

de normalização na área nuclear, basta atender que existem publi^

cadas no mundo cerca de 4.000 normas nucleares, existindo outras

tantas de áreas convencionais aplicáveis no domínio nuclear.

0 intercâmbio de informações con organiza^

ções.de normalização internacionais, prestigiadas pelos países de

senvolvidos e en> desenvolvimento, permite o acesso as mais xezea

tes normas representativas do consenso das tecnologias mais avari

çadas do inundo, O intercâmbio auxilia sobremodo a elaboração cor^

tínua ú ininterrupta de normas pela CNEWr atenta aos ' interesses

nacionais.

Na hipótese de exigUxdade de tempo hábil pa_

ra a preparação de determinada norrea que se torne necessária, a

CHEN analisa caso a caso e pode autorizar a título provisório, o

uso da correspondente norma internacxonal ou da de países técnica,

mente desenvolvidos.

A fim de suportar o processo de li

to dac centrais nuclenrcc, a CNEíJ elnboroü aa seguintes nornr.s:

- Efjcolhn rio Locair» pnra Instalação do RCÍItorce de Pof.ência

19 CO



- . Licenciamento de Reatores Kucie^c-^s de Potência - 1972

(substituída pela PNE-19)

- Proteção Radiológica - 1973

- Licenciamento de Operadores de Rcifores Nucleares - 1979

(DtJE-4)

- Qualificação de Órgãos de Supervisão Técnica Independa:if-.c.

1981 (DNE-12)

- Proteção Física de Unidades Operacionais da Área Nuclear

1981 (DNB-13) «
\

- Controle de Material Nuclear, Equipamento Especificado e f
. Material Especificado - 1982 (DNE-16) !

- ' Garantia da Qualidade para Usinas Nucleoelctricas -.1984 \

(DNE-20)

- Conservação Preventiva em Usinas Nucleoelétricas - 1985

(DNE-23)
* •

ENCONTRAM-SE EM FASE DE APROVAÇÃO:

- Localização de Usinas Nucleoelctricas (revisão)

~ Qualificação de Programas de Calcules para a Análise de

Acidentes de Perda de Refrigerante em Reatores a Água Pres

surizada.

- * Aceitação de Sistemas de Resfriamento de Emergência do Ku

clec de Reatores a Água Leve. ' -

~ Qualificação de õrgãos de Supervisão Técnica Independente í

em Instalações Nucleares (rfvisão da Norma Experimental)• (

- Supervisf.o Técnica Independente em Atividades de Garantia '

dM Quc.lidade em Usinas Kuclcoclétricas (revisão da Kormá

Experimental).

c) - Hctodos í*.e cálculos c revisão Indcpen !

dente

*

Ho processo d J liccnciorp.onto c? p ^
vcl o recurso n mói odor» indepcndc-M-.cs de cá l cu lo , os quais per» t
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tea, pòr meio de 'simulações eia co~.putacV..:, a analise das con«3i_

ções normais de operação da central bom cono dc;s situações de

acidentes

Ê necessária a integração de três tipos de

recursos para \inta efetiva utilização dos códigos para simuiev^no

era computador:

- uu grupo de técnicos com bons conhccxiricn

tos na área a ser estuda .ia e aptos a selecionar os códigos mais

apropriados para os fins em vista e també:a para desenvolver no

vos códigos, ajustados ãr. necessidades brasileiras;

- um grupo de técnicos com conhecimento do

cálculo e processamento de dados, aptos a operar os códigos sele

cionados e ajudar os especialistas dó grupo anterior;

- a capacidade de processamento que consis-

te do equipamentos eficientes e disponibilidade de periférices

adequados para boa eficiência de calculo.

Essa capacidade de avaliação independente

baseia-se em uma biblioteca de mais de ceia códigos coraputacio -

nais, grande parte dos quais obtida no marcado uundial e adapta

dos ãs condições do País. Boa parcela já foi desenvolvida polo

pessoal da CNEW, ou por pessoal dos institutos e universidades

cob o patrocínio da C1IEN. (Ver Tabela 1)

d) - Observação da Experiência Mundial

h equipe da CN2N manter-se informada cobre

os últimos desenvolvimentos de energia nuclear no mundo. Isto

inclue não .-.omenfce a familiaridnde com as publica;õos técnicas

bem corco a participação cm confcrC«ncias c e.?. oquipsr; da AIEA

que avalir.m incidentes operacionais no âr.ibito mundial. Sao man

tidor. tombe;': acordos de troca do informacõon técnica:-; com orert

nir,j.'.OG rcíjuíalórios tie outroo pcííí;c;& cojr.o ó o ca «o du KUA, Ale

manha e Ksn.--r.fin.
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Os eventos anor&ais ocorridos eia centrais

nucleares, são estudados e, se for pertinente, requisitos de À-Í

gurança adicionais são exigidos pela CKE*i. São c;;oaplos: a aco

ção de recomendações após o acidente de I»II e a exigência de rco

dificações nos geradores de vapor após » incidente de Ringhal^».

Dessa forma incorpora-se as centrais brí»

leiras a evolução da tecnologia no mundo colhida da experiência

operacional acumulada nos outros países.

2.2.2.- Garantia da Qualidade

Ura dos requisitos para s concessão das licenças

de construção e operação 6 a aprovação dos programas de Garnii

tia da Qualidade, com relação aos sistemas e .equipamentos rela

cionados corn a segurança.

. Foram utilizadas duas filosofias básicasr

- filosofia relacionada com o sistema;

- filosofia relacionada com o objeto.

De acordo coro a primeira, as organizações

vidas no projeto, fabricação, montagem e operação das centrais

nucleares e snus sistemas devem ter seus prograir.as de garantia

de qualidade revistos e aprovados. Uni sistena de auditoria «?

inspeções, realizados pela CNEK, carente a aplicação adequada

desses programas.

A filosofia relacionada con o objeto * implica

em um sistent.-. abrangente de inspeções independentes, acentuando

os st'">ectO3 de controle de qual ida 3e.

A revisão de Garantia de Qualidade é feita pela

CNEN de acordo com as normas aprovadas. Há ainda uma organiza,

ção de supervisão tecnica independente, o Instituto Brasileiro

de Qunlidndc Kuclcar, cor.-.o meio de otimizar o sistema c a filo

coda rclorionoísa coir. o objeto por rceio de inspcçõuo de

les d<! qvuilidado.
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3» ORGANIZAÇÃO

As atividades desenvolvidas pela CN'SN na área dt?

nuclear estão subordinadas a D ire tori?- Execotiva X.

Essa diretoria cervea em st*a estrutura cecn:

- o Departamento de Reatores;

- o Departamento de Instalações Nucleares; e

- o Departamento de tíònsas. e

Essesr departamentos, estão voltados exclusivaisente ãs ativiòtt

des da área de segurança.

A Diretoria Executiva Z ainda conta cca o suporte do Institu-

to de Radioproteção e Dosiaxetria para £S atividades de Monitora-

ção pessoal e ambiental.
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* t O LICK:ICIA.M=:?:TO DE CEHTKAlS KUCLE-.RSS ?-:O BRASIL

.4.1. ANALISE DE SEGURANÇA

O Licenciamento de Usinas Nuclc*í>rss no Brasil obedecia

Inicial:»er.to » Kor»a "Licenciamento ãa Reatores tíucloares da Poí-~r

cia" (Resolução CNEN-06/72), modificada posteriormente pela ::.>na.

"Licenciaiaento de Instalações Nucleares" (Resolução CNEM-J1/S*)„ «»

•fundo a qual a concessionária que irá operar a usina nucleoelêt ri ca

deve requerer ao órgão liec-.nciador (CMET?), licença para construção

e autorização para operação, conforma se descreve a seguir.

O processo se inicia quando de. Aprovação do Local, qu.3 ro

quer a avaliação des condições geográficas, geológicas, hidrogrãfi

cas e meteorológicas do local, com o fiei de determinar o impacto e'.e

condições ambientais adversas na usina, bc?i conto o impacto da opera

cão desta no meio ambiente e na população, con» base na Noría?. "Esco

lha de Locais para Instalação de Reatores de Potência" - 1969.

Seguem-se as Licenças de Construção emitidas apô* a av2

liação de um Relatório Preliminar de Segurança apresentado ã C::££

pelo requerente.

De modo gerai as atividades de licenciamento incluem:

> - avaliação de segurança e ir.sp»ç5es durante construção,

fase pró—operacional e operacional' das centrais nuclea

res;

- acompanhamento da implementação dos programas de garan_

tia de qualidade durante a construção e operação;

- inspeção da fabricação de componentes;

- licenciamento dos o;>civ.dores de reator;

- desciivolvJMcnto do cr.fcucion píirn avaliação de acidentes

nucleares c probabiJidncto de riscos.



.22.

i

Para isso a equipe da CNEN, ossiia procede:
»
j

- analisa as informações geográficas, demográficas, qccló

gicas e meteorológicas porá <s aprovação do local; >

t

- avalia a segurança das instalações pela análise e rovi— ;

são dos projetes, incluindo uma revirão detnlhad* ár> i

comportamento era operação nornval, e, em cnsosVs acideri |

tes, dos sistemas e equipamentos relacionados com essa r

segurança. Esta análise permite a concessão da licence j

de construção por vezes com ccnaicionantes; - ;

acompanha e inspeciona a construção,' verificando a con

formidade das atividades de carupo com o projeto analisa

do e as condicionantes impostas;

avalia e aprova os Programas de Garantia de Qualidade

das Organizações envolvidas no projeto, construção e cpcí

ração das centrais; • *

realiza auditorias para verificar a adequada aplicação

dos Programas de Garantia cie Qualidade aprovados;

realiza inspeções a fim de verificar os processos usa |

dos na construção e a correta realização dos testes pro. j.

vistos no projeto; . |

I

- acompanha a fa^e de co.̂ i5r,ion-r:i:»cnt.o e dor; testes prò-

operacionais e de partial, analisando os resultados,com j.

vistas â concessão da licença de ©porav'o; . •
r
9

i

s
- realiza exaires teoricoü c pr«iticos ds oneradorcf. de ce£- :

trais nuclcoelétriccís para licenciar oparadores; :
i
!

- fiscali.7.n a operação das centrair», analisando ar- altera ;

çõci; túcnicis ir.trodv.::it!ar:;

- •in.i.l \ « a , íico:«í):íttí:«T <: f i;ii;.-.líKa tour.z Ü S Znr.nti <2t c?cr.ro í
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— .estabelece um sistema de medidas de níveis de rad

nas regiões era torno do IOCÍ:.! das instalaçÕ3s,objetivrrj^

do a coleta do dados pré e pôs-operacionais para conte*;;,

rações futuras.

Para a realização dessas tarefas a equipe do Dcpartane.:» -o

de Reatores é hoje composta por 68 técnicos de nível superior, ^-£

tribuldos em. uma estrutura matricial (ver figura) , com grupos Lc ani.

cos que atendem às solicitações dos coordenadores de missões.

A seguir são mostradas as principais etapas do licenci^

mento de Angra I, Angra 2/3, as atividades de fiscalização e audito

rias realizadas e os recursos hursanos empregados, juntamente cora

seu treinamento e capacitação técnica.

Recentemente (agosto 1985) foi realizada pela AIEA ur.u'

missão de Avaliação de Segurança Operacional da Central Angra I.por

solicitação da CNEN, (OSART - Operacional Safety Review Teani) .O gr«

po de assessores composto por 12 técnicos com experiência internet

cional concluiu pelas boas condições cie segurança de Angra 71 inclu

sive na área de planejamento de emergência, fazendo algumas recorsen

âações para aperfeiçoar ainda mais os aspectos operacionais da-

na.

,4 .2 ANGRA I

412.1 ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO LIGADAS A ANGRA I

1. Na aná l i se do Relatório Preliminar do Análise ie Segu

rança-RPAS, foram fe i t as perguntas adicionais .rerpor.di^

das por r e l a tó r ios comjlcmentares, (1972-1976).

2. Ka anal iso de Relatório Final do Análise de Segurança-

RPAS foram emitidas o i io s é r i e s de perguntas total izara

do 415, rouponcíidíin cm 25 adendos a esto Relatora o

(1977-190'!).

3. P.í»íjut:;ií.o:-; nc.xcíor.ni.ij ia lict nei^n.oíito (fora rt.-> WAC)
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' - Implementação recomendações do-Acidente de Ttt.I-2

- Implementação recomendações de Proteção contra incõrt

dio

- Modificações dos Geradores da Vapor em. 1982-1583

- Análise do núcleo modificado (Após queda do «jlem

combustível)

- Acompanhamento dos testes integrados (1981-1984)
»

- Analise da nova unidade do tratamento de rejeií-os só

lidos

4. Inspeções e auditorias durante a montagem e dos testes

. prê-operacionais e integrados até 100S Potência.

4.2.2 ANGRA I - CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS EVENTOS

• -

. 22-ABSIL-1970 - Parecer do DR sobre Declaração de; ütilida

de Pública para fins de desapropriação do

sítio da Itaorr.é» (Angra), •

ABFIL - 1972 - Início da construção.

MAIO — 1973 —Autorização da CNSN para execução da carr.a

da de concreto de regula, rzação dos Edif\í

cios do Reator e de Segurança.

AGOSTO - 1973 - Autorização cias fundações dos Edifícios

do Reator c de Segurn.iça.

MAIO - 1974 - AutoriançãD da liconça do coniítruç/To ( H'2

3al.or.io do Avaliaçcio do Cccjurançíi- rol.D?.-

•\\, Anexo' C).
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ABRIL - 1577 - Apresentação do WAS (Relatório Finõl ds
de Análise de 3^çurança à CNEN).

JAN/S5T- 1981 - Licenciados 2G (rng<?s e Técnicos}Operac5ç
res do Reator da CN/JVA-1.

11-SET - 1981 — Autorização Provisória para Operaç";o-.vPG/
R1 da CNAAA-I. Kssolução CNEN-10/81- -te
latório DR n9 10V81, Anexo I I .

OBS.: Esta Licença v»*ia sendo renovada
anualmente até a emissão da L i e .
Permanente.

19-SET - 1981 - Carregamento do Wúcleo.

12-MARCO-1982 - Reator c r i t i c o .

02-ABRIL-1982 - Primeira sincronização a 6% Potência.
• -

19-JÜNHO-1982 - Final dos testes de 30% Potência.

SET - 1983 - Modificações dos Geradores de Vapor (ti

po D2/D3).

NOVEMBRO-1983 - Autorização para continuar tes te acima de

30 % Potência

28-PEV - 1984 - Unidade atingiu 100% Potência era t .este.

21-NOV - 1984 - Conclusão dos testes de aceitação (iCOh

a 100% Potência),

26-DEZ - 1984 - Concessão Licença Provisória para Oper«s
çSo Comercial.

07~ííAnço-1!>C5 - nocebido na CKL1;; ~ Relatório Final Ao Co
iiii.íjsion.'íir.?nto <lc Au«ro I . Este documento
cata cru 'tr.iúlir.a na ClUlll c uacâ a 1>ÍJÍ;C pa
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râ a Autor:, ti ação ce Operação

AO? da CNAAÀ-! .

4.3 ANGRA 2 - CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS EVENTOS

APROVAÇÃO E LOCAI» DE LIBERAÇÃO PAKA FUKDAÇÕES

l
_ i

Ti 976 - CNEN aprova local com condicionantcs e liberr.çeo do j

inicio dos trabalhos de estaqueamento, com condi ;

cionantes para concretar a laje de coroaraer.to das

estacas.

— Furnas encaminha a CKEN Relatório Preliminar de

Análise de Segurança (RPAS) da"CKAAA-2/3.

1979 — Com base em estudo próprio e coin apoio de junt» i

técnica a CíJFN exige redimensionamento das funda \

çôes da CNAAA-2 como requisito para autor.1.".ar a f

- construção da laje de coroamcnto das estacas- f

LICENÇA PS CONSTRUÇÃO E COKCRETACEM DE ESTfcJTURAS CIVIS

t

sobre o projatq CNTAA-2/3, coir.posto de 70 v o l v o s .

i
1S77 - CNEM recebe do requerente conjunto de informações .?

' - i
t

1581 - NÜCOPI requer da CKEN, Licença de Construção para j

o projeto CHAAA-2. !
!

,~ CHEN emite Licença de Construção da CNAAA, L C - K P .

' 02, (Ane>:o 1 Relatório DR n? 110/81), contendo 77

condic.lonant-.cG separadas oro 5 grupos.

- Itan início concretion dc estrutura» civis úor, d^

verno:*. pvúdios tia usina.
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h' partir ds -"

1981 - A CNEN faz acompanhamento de controle das condicu

nantes constantes da LC-P£'-C2, (VER 7.KEXC 2) cor

ênfase para àquelas do gr^po 1 (construção civil) ,

cora relação ao que já ocorre can: as seguintes 1-" V-s?

rações:

.14.09.81: Concretagem da laje Coroamento das estacas de

Prédio do Reator da CNAAA-Unidade II.

*

26.02.82: Liberação para concret.-.gem das áreas IA, ID e

1C da Laje de Embasancntp do Edifício Auxiliar

do Reator (UKA) de A2.

30.04.82: Liberação de concretagem das estruturas da Par

te UJB do Edifício do Reator da C3AAA- Unidade

II.

17.05.82: Concretagem do restante da laje do Embasane/tto

do Edifício Auxiliar do Reator da CJAAA-Unidadft

31.05.82: Fundações do Prédio do Controle - (USA).

30.07.82: Concretagem dos Elementos Estruturais da Parte

ÜJE do Edifício do Reator da CIíAr-.A-'Jniàéide II.
0

30.G7.82: Concretngem dos Blocos de Coroamento e Vigas de

Fundação da Estrutura da Eclusa de Equipar.ent-.Oi

C do Pórtico (ÜJE) da CKAAA-Unidade II.

30.07.82: Cor.crfttagcm do laje de coroamento das Kstncai

do Edifício de: Controle (Ui3/\) do Reator <!n CÂV.

Unidade- II.

10.0R.r-2: Y.'ÁCiG\\r,"\Q do Projeto da Estrutura do Próvlio <L

Controlti (r;-."\) do IVvi•:.-;:• cT.i CY,)\?.7.~V,uU\vrTí? II.
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08.-10.82: ííontaçeã da Cor.ter.çSo McrtSlica da CKAAA-U:iid:î e

" I I . - !

08.C2.83: Concretagera das FunSa-ões e Estruiura das Gal£ ?

r ias (1 a 4 ULZ) entr i o Edifício do Reator

(UJB/UJA) e o edifício do sictesia de água c?c t

alimentação de emergência (ULB). I
i

:.

16.03.83: Execução do Projeto das Fundações da Estrutura jide Tc.-ada d ' água de Ref r igeração (UPC+1 e 2UP3) •
da CKAAÃ-Unidade I I . i

i
26.12.83: Estruturas Int. do Prédio do Reator (ÜJA).

08.02.84: Concretagem das Galerias de Tubulaçõor.

cio de Emergência pars o porte UJB - Edifício

do Reator.

08.05.84: Concretagem da Galeria de.Ãgua.de Serviço (P7vB)

08.06.84: Concretagem da Galeria de Tomada D'Jlgua {P2Pj. j
s

18.06.84: Concretagem da Galeria do Água de Refrigeração f

do Secundário. >

15.04.85: UPZ ' !

26.06.85: Execução do Projeto das Estruturas do Prédio dos \

Geradores de Emergência e Água Gelada (UBP). \

26.'02.86: Concrctsçom dao estruturas do prédio do siste- •[

. ma de Des.i»ineralização de Água, j

26/'J7.86: Iniciada concretagem das pontes le cabos qua 5

conecta Edifício do Reator c Edifício de Con- í
i

troJ.e. *

04.07.85: Início de concrotnçcm das t^lcria» de Sg-.>a P):?5-

De«;âr»

I97íi - A C'.'.E'.l ay.cr.Mta tr;ib:\l)\ots do rcvi.«;ão d e ç

ÇÍ. Ho p r o j e t o CIíAAA-2/3, n:intt;:<.clc> conr;tanto con
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tato cor?, fabricante, projetista e requerente,

principalmente através da reuniões c envio de

perguntas formais a respeito de assuntos rela-

cionados cora a segurança. Até o presente já fo-

ram feitas 182 perguntas, sendo que das 1S6 j5

respondidas apenas 99 f orara consideradas sat Gira-

tórias.

ASSESSOR1A TÉCNICA

— Elctrowat - firma de consultoria Suiça para estu-

dos de engenharia civil (fundações)

— 'Junta de especialistas totalmente independente,

referente e análise sísmica de fundações realiza_

da em Tokio em fevereiro de 1979.

4.4 ANGRA 3

A CNStt já está era fase final dos estudos de avalij^

ção de local, (Ponta Grands), não haversôo impedimento técnico que

afete a segurança, para a respectiva aprovação por parte da CN£!v-

4.5 AVALIAÇÃO DA GARANTIA DE QUALIDADE

A avaliação dos programas do Garantia de Quslida-

de i feita para garantir quo todas as organizações envolvidas, da

fase de projeto ao descoinicsionarje. to de iuaa usina nuclear, pos-

suem uma organização de Garantia de Qualidade de acordo con- o Có-

digo de Práti.a em Garantia de QuaJidade rpra Usinas nucleares da

AIEA, considerado wandatório no Brcsil pela Resolução CKEN-03/77

substituído posteriormente pela Korria "Garantia de Qualidade para

Usinas Kuc.leoelétr.-cas11 - Uesolução CMS;í-10/3'«.

A avaliação de segurança e a avaliação dos proçríi-

mac de G.n-;:nl:ia c!c Qualid.-uKí conprc'-iidoKi tü.i programa intensivo cl«

inspeções o nudltoriar., co:n o objetivo de ní;:;o.jurar quo a CDnr.trjj
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ção da usina está* se processando de conformidade com os critérios

de projeto, com as normas e especificações técnicas, bem corao cear.

os preceditaentos constantes do Relatór-Io c?e Análise oo Segurança.

A figura 7 mostra uni resumo das áreas de inspeção ent

uma usina nuclear e a seguir é evidenciado o número de inspeções/au

ditorias realizadas no processo geral de licenciamento de Angra ?.,

2 e 3.

Outros sim, vale leiabrar roaia uma vez a equipe de ins;

pet-ores residentes, qu«? acompanha permanentemente tanto a constrvi

ção como a operação das usinas.
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ANO 1979

AREA DE MECÂNICA

APJRA DE EI.ET/ELETEONICA

AREA DE CONSTR. C I V I L

AREA DE PROT.C/IHCÊNDIO

DIVERSOS

/ AUDITORIAS REALIZADAS

Totais parciais

Total geral ....

ANGRA-1

14
7
4

1

" 3

29

34

ANGKA-2

_

—

5

* —

ANO 1980

ANGRA-1 ANGRA-2/3 " NPP-'« REAT.PSSQ,

AR.EA DE MECÂNICA * 7

AREA DE ELET/ELETRONICA 7

AREA DE CONSTR. CIVIL -5

AREA DE PROT. RADIOLÚGICA 1

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO 2

AREA DE OPERAÇÃO

DIVERSOS 15

Totais parcxais

Total geral ..•,

37

50

4

1

. 3

ANO 1931

AKGRA-1 ÜNGRA-2/3 HPP--Í

AREA DE MECÂNICA 2

AREA DE ELET/ELETRONICA 7

AREA DE CCNSTR. CIVIL . 2

AUEA DE PP.OT. RADIOLÔG1CA 10

AREA DE OPEIVÍÇAO ' 6

AREA DE PFOT-C/IIJCEMDIO 3

DIVERSOS 9

Votaiu paxciair;
Total yr.rol .. ..

39

54



ANO 1932

AKGRA-1

AREA DE MECÂNICA 3

ARSA DE E L E T / S L F ^ Í O Í Í T C A 3

AREA DE COMFT^.. CIYTI»-

AREA DE PECK:. FJ-PIULVCICA 11

AREA DE OPERAÇÃO . 6

AREA DE PROT.C/INCEKDIG 3

DIVERSOS 5

Totais parciais .

Total gorai

31

63

AEGRA-2/3 KPP-4 REAT.VÍSQ.

5 2

20

27

ANO 1933

ANGRA-1

AREA DE MECÂNICA 2

AREA DE ELET/ELETRONICA 1

AREA DE cous-ra. CIVIL
AREA DE PROT. RHDIOLÓGICA 22

AREA DE OPERAÇÃO

AREA DE PP.OT.C/INCENDIO 2

DIVERSOS 7

Total's parciais,

Total geral

34

51

ANGRA-2/3 NPP-4 REAT.PBSQ.

5 1 .

13

ANO 19S4

AREA DE MECAHZCA

AREA DIS ELLT/EIXTUO?

AREA DE CONST», C I V I L

AREA DK PRO?, PJÍDIOLÕCICA 11

AREA DE OPERAÇÃO 2

AREA DE PROT.C/IIXSHDIO 1

Divi:r.rioc l

A-1

2

1

• ANCnA-2/3

2

2

2

NPP-4

—

-

i m

REAT.PESQ

—

—

Tol.'!:.:*. [y.tvc i.'. i.r.

ToLrr? ni.u"<sl . . .

19

1

1
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ANO 1 9 3 5

ANGRA-1

AREA DE MECÂNICA I

AREA DE ELET/ELI/ÍÍIÔNICÂ

AREA DE CONSTJR. CIVIL

AREA DE PROT. RADIOLÕGICA 5

AREA DE OPERAÇÃO I

AREA DE PROT.C/INCÊNDIO 2

AREA DE EMERGÊNCIA I

AREA DE COMBUSTÍVEL 5

DIVERSOS ' 1

Totais parciais 16 0

Total Geral ........ 16

ANO 1S86 (até julho)

ANGRA-1 ANGRA-2/3

AREA DE MECÂNICA 1 . 1 •

AREA DE ELET/ELETRONICA " 7

ATÍEA DE CONSTR. CIVIL

AREA DE PHOT, RADIOLÕGICA 3

AREA DE OPERAÇÃO • 4 -

AREA DE PROT.C/I.NC£KDIO í

AREJV DE C0M3U3TÍVEL 5

AREA DE GARANTIA/QÜALID. 2 -

Totais parciais -. , 23

Total geral ............ 24

Observação: A fiscalização nantóm na CNAAA inspetores residentes

que acor.;p:mha:n constantemente a operação de Angra J.

( 3 inspetores) c a cor^trtíção de-*. Angra 2 (3 inspeto-

res) .
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v-aiê: operadores senior o ex-u-r:» consta dessas ees

>s categorias •? a»ais as seguintes:

8. teoria de recL

9. Kanuse?o, ptiri^os e rejeitos ás mf.t~j-íi\Lr, radioativos

10. características especificas de operação

11. Banuseio de cwabustível e parâmetros de núcleo

12. procedimentos administrativos, controles e liiaitações

O exaitte prático deverá ssr realizado nas próprias

instalações, devendo os operadores demonstrar seus conhecimen

tos dos controles e suas funções, percorr&nác as instalações

juntamente com os examinadoras. No exaxe prático, o operador

poderá ser solicitado s realizar üaâ partida corcpleta do reator

e a responder questões relativas ã operação, incluindo verifica

çôese testes anteriores a partida,.identificação de sistemas,

interpretação de leituras de instrumentos e previsão de respos

tas aproximadas, execução de alguns cálculos, conhecinento da

regulamentação, de todos os proceâimsntos opsr«icionais e descri_

ção de procedimentos para operação de sistemas auxiliares e de

emergência.

C exame prático para operador senior deverá íri

cluir os mesmos itens, em nível mais elevado e exigirá maior f£

miliarizaçHo co^ outra» funçõs» e ároas, tais como gestão de re

síduos.

A licença •'- valida para uni reator particular,não

sende válida pnre outras reatores, DâRiüo que sejam do nesnto tî

po.

Em caso cs nío poder ser realizada efetivamente

a partida, poder-se~â malizar uuta operação simulada, de acordo

com as Kori;:as.

Por outro Indo, os operadores devem tambe-n; ra»

íir por trcinatiicr.to;; periódicos (<i Cíicja dois ano?) cm sinuledo
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res específicos.

Os operadores dôvea se sujeií.nr, sinda, ã Norma

CHEN NE 1.06 - "Requisitos de Saúde para Operaòurcs de Can

trais Wuclecres".
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6. CONCLUSÃO

Era resumo, cora respaldo nos aspç-rtos jurídico-le

gais de licencicrt̂ .r.tO/ no que se refere aos aspectos técnicos

de segurança tíe instalações, sistemas -± componentes., a tarefa

do órgão licenciador consiste na mális»; <?italhada levando em

conta as normas e regras vigentes, bem cor.o os últimos progres^

cos de ciência c dõ tecnologia. De um rcodo geral, os especia

listas verificam os projetos, os processos, e prevês; os cempor

tamentos em caso de operação normal e de acidentes postulados,

usando una metodologia independente daquela us?da pelo fabrican

te, o qúe constitui uma dupla comprovação indispensável a averi

guar a confiabilidade do projeto. Além disso, acompanham, ava

liam e aprovara, por meio de inspeções ou auditagem, os ensaios

comprobatórios dos sistemas empregados pelo fabricante para con

trole de qualidade, visando verificar se os mcsir.es se conformara

cora a garantia de qualidade necessária.

O processo geral de licenciamento, no entanto ,

não se conclui com a emissão da licença de construção e da au

torização para operação pois as atividades de fiscalização pro£

seguem durante toda a vida da central con inspeções programadas

e não programadas, até as licenças para desmontagem ao final da

vida útil.

O licenciamento é, assim, apesar de trabalhoso

e mesmo oneroso, uns elemento básico j.a Segurança de Reatores e,

como tal, é una prática que deve ser seguida criteriosamente na

construção de qualquer reator nuclear.
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FIGURA 1
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ETAPAS DO Í.ICKNCIAMHNTO DAS líISTALACÕ?^ NJCLEARES

ATIVIDADE.- DO LICENCIADOR

1. APROVAÇÃO DO LOCAL REVISÃO DAS CONDIÇÕES JEOGR.*fICAS,

GEOLÓGICAS, HIDROGRÁFICAS E METEO

ROLÕGICAS DO LOCAL.

2. LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO REVISÃO DO RELATÓRIO PRELIMINAR DE

ANÁLISE DE SEGQWNÇA.

3. LICENÇA DE OPERAÇÃO REVISÃO DOS RELATÓRIOS DE ANALISE

DS SEGURANÇA, ACOMPANHAMENTO DA

CONSTRUÇÃO, TESTES PRE-OPERACIGNAIS

E TESTES DE PARTIDA.

4. ACOMPANHAMENTO DE

OPERAÇÃO

INSPEÇÕES DURAWTE A OPERAÇÃO

5. DESCOMISSIONAMENTO REVISÃO DO PLANO E INSPEÇÃO DOS

TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO DA USINA

AO FItNAL DE SUA VIDA ÚTIL.

FIGUF.A 2
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A Avaliação do Relatório de Analise de Segurança con

síste numa revisão independente e detalhada de todo o projeto da

instalação visando comprovar:

Projeto seguro .e conservative

Estabilidade inerente

Segurança do publico r*esmo nas' condições mais

adversas.

FIGURA 3
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COSTEODO na r>; R~,LATO"RIO DE AXA~LI.SK DZ SEGIT-AMÇA L»r. UMA USINA

NUCLEAR

1 - INTROMIÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

2 - CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

3 - PROJETO DE ESTRUTURAS, COMPONENTES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

A - KEATOR (PROJETO NUCLEAR E TERMO-HIDRÃÜLICO)

5 - SISTZMA DE RESFRIAMENTO DO REATOR E SISTEMAS ASSOCIADOS

6 - SISTEMAS TÉCNICOS DE SEGURAMÇA

7 - INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE

8 - SISTEMAS ELÉTRICOS

9 - SISTEMAS AUXILIARES

10 - SISTEMAS DE VAPOR E COSVERSÃO DE ENERGIA .

11 - GESTÃO DE RESÍDUOS RADIOATIVO*"-

12 - PKOTEÇÃO CONTRA AS RADIAÇÕES

13 - COSDIjÇÀO DE OPERAÇÕES

14 - ENSAIOS E OPERAÇÕES DE PARTIDA

15 - ANALISE DE ACIDENTES POSTULADOS

16 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

17 - CARAN.T1A liZ QUALIDADE

FIGURA 4



.42

DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS NA EQUIPS DS /J

masçA PS UM\ USINA NUCLE/IR

ITEM A SER ANALISADO ÍREAS T£<r;iC.\S ENVOLVIDAS

LCCAL ECOLOGIA, METEOROLOGIA, SISMOLOGIA,

HIDROLOGIA, GKOLOGlri. E GEOGRAFIA.

INSTALAÇÕES MECÂNICA.SOLOS, KKG. CIVIL, SISMO

LOGIÁ E ENG. MECÂNICA.

SISTEMA REATOR ENG. NUCLEAR, FÍSICA DE REATORES ,

ENG. MECÂNICA, TERttOHIDRÂULICA' E

METALURGIA.

SISTEMAS DE GERAÇÃO E

CONVERSÃO DE ENERGIA

ENG. ELÉTRICA E ENG. MECÂNICA

SISTEMAS AUXILIARSS ENG. QUlMICA, ENG. MECÂNICA E

ENG. ELÉTRICA.

SISTEMAS DE CONTROLE ENG. ELÉTRICA E ENG. ELETRÔNICA,

SISTEMAS EFLUENTES MEDICINA OCUPACIONAL, PROT. RADIO

LÕGIC7., DOSIMETRIA E DISPOSIÇÃO DE

REJEITOS.

SISTEíL*iS DE PROTEÇÃO E

SEGURANÇA

COSFI7.DILIDADE, SEGURANÇA NUCLEAR,

RADIOrROTEÇÃO, DOSIMETRIA E METHO

ROLOn. A.

FrC'L •.;, 5



GARANTIA DE QUALIDADE

USINA DE REFERENCIA

•sr

.-APLICÁVEIS

CÁLCULOS

INDEPENDENTES

V
EXPERIÊNCIA OPERACIONAL

GARANTIA DE QUALIDADE

• " • » ' •
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^ I í SISTEMÁTICA DA
AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

'FIGUKA 6
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ÃEEAS DS IKSPECfc EM UMA USINA NUCLEAR

PRg-COXSTRüÇÃO

Sondagens

Monitoração Ambiental

CONSTRUÇÃO

Estocageu de Material e Componentes

Especificação de Materiais

Qualificação de Pessoal

Montagens

Testes de Construção

PARTIDA E OPERAÇÃO

Estrutura Organizacional de Operação

Treinmento ds Pessoal

Resultados <ie Testes Pre-Operacionais e de Partida

Desempenho de Equipamento e Pessoal Durante Operação

Controle de Eadiação e Efluentes

Resultados de Monitoração Ambiental e Pessoal

Planos c Treinamento para Eaergcncia

Medidas de Segurança

Controles Adainistrativos

Recargas de Combustível

Casos Especiais

PESCOMISSIONV^SENTO
*

Monitoração Ambiental e Pessoal
Estocngcm dos Materiais Radioativos

FIGURA 7
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T A B E L A 1

ALGUNS EXEMPLOS DA CAPACIDADE D«> C5LCUI.O

INDEPENDENTE DA CíiEIi

1. AK&LISE HEUTRÕMICA E TERMOHIDRÃULICA DO N&CLEO DE REATORES

CONDIÇÕES ESTÁTICAS

- DISTRIBUIÇÃO DS POTÊNCIA

- CRITICALIDADE E QUEIMA DE COMBUSTÍVEL

- PARÂMETROS EQUIVALENTES DE BARRAS DE CONTROLE

- MODELOS NEÜTRONICOS E TERMCHZDRAULZCÓS EM 3 DIMENSÕES

CONDIÇÕES TRftWSlEKTES

- RETIRADA INCONTROIADA DE BARRAS DE CONTROLE

- EJEÇÃO DE 3ARRAS DE CONTROLE

2. ANALISE DE ACIDENTES

- ANALIS2 TERNOHIDtóULlCA Dl ACILENTE DE PERDA DE .REFRIGL

*!A?.'?E DURANTE AS TASSS DE DESPRESSURIZAÇÃO E REINUNDAMEN

TO
«

- TRANSIENTS DE PRESSÃO E TEMPERATURA NA CONTENÇÃO APÔS O

ACIDENTE DE PPSRDA DE REFRIGDRRNTE

- PERDA PARCIAL Oü TOTAL DO FLUXO DF. REFRIGERANTE PRIMÁRIO

- PERDA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
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3. METEOROLOGIA V CALCULO DE DOS5S

METEOROLOGIA

- CONDIÇÕES LOCAIS E REGIONAIS PARA DIFU3ÃÜ iíE EFLUENTES

- AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES RADIOATIVAS FM CONDIÇÕES NOR

MAIS E D E ACIDENTE EM VÁRIAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

- REDUÇÃO E 'RCCESSAMENTO DE DADOS METEOROLÓGICOS PARA AVA

LIAÇÃO DE LOCAIS

CALCULO PS DOSES

- DOSE RESULTANTE DE LIBERAÇÕES LÍQUIDAS HOTIKEIRAS E EM

CONDIÇÕES DE ACIDENTE

- DOSE RESULTANTE DE LIBERAÇÕES GASOSAS ROTINEIRAS E EM

CONDIÇÕES D2 ACIDENTE

BLINDAGEM

- CALCULO DE ATENUAÇÃO - DEVIDO A FONTE PÜNTUAL E FONTES ES

TENDIDAS.

4. ANALISE DE TENSÕES

- ANALISC LINEAR ESTÁTICA E DINAI.ICA DA ESTRUTILIA

- ANALISE NÃO LINEAR ESTÁTICA E TINÂMICA DA ESTRUTURA

- ANALISE DE TENSÕES TÉRMICAS



M&TOPOS DESENVOLVIDOS TOTftLK£S?£ KC BRAaT:;,

- ANALISE Dr. CrCOTEMEKTO DE TtíBOLAÇÕES

- ANALISE DS CASCAS DE REVOLUÇÃO SUJEITAS H CARREGAMENTOS

ARBITRÁRIOS

- ANALISE DE CASCAS DE REVOLUÇÃO COM PAREDES ESPESSAS E

CAMPOS DE T b i ^ Ú

- AKALISE DE ABERTURAS EM CASCAS

- ANÁLISE DE FADIGA

- ANALISE DE CAMPO DE TEMPERATURA

5. ANALISE ESTRUTURAL S03 CONDIÇÕES ÜE CARREGAMENTOS ESTÁTICOS

- CARREGAMENTO SÍSMICO

- AMPLIFICAÇÃO DO SOLO

- INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA

- ANALIS7-; DOb SSPORÇOS RESULTANTES, DESLOCAMENTOS, E ESPEC

TRO DF RESPOSTA EM DIVERSOS NÍVEIS

- DXHENSX0NAMENT9 ESTRUTURAL


