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O PROBLEMA DO LICENCIAMENTO E SEGURANÇA DE USINAS NUCLEARES

1. INTRODUÇÃO

A evolução da tecnologia nuclear vera evidenciando um íntimo
inter-relacionamento entre os problemas de segurança e licenciamento
de centrais nucleares. Concessionárias e consultoras vêm. em
função desta constatação, procurando adaptar suas estruturas
organizacionais de forma a atender a esta realidade. Os órgãos
licenciadores, por outro lado, se vêem na contingência de fortalecer,
cada vez mais, seu corpo técnico, principalmente devido ã ampliação
do espectro de problemas direta ou indiretamente envolvidos no
licenciamento das usinas nucleares.

Conceitos e técnicas estão sendo constantemente reavaliados, ao mesmo
tempo em que aspectos anteriormente considerados de pouca relevância
para a segurança tornaram-se hoje problemas fundamentais. Novas
disciplinas, envolvendo os mais variados campos do conhecimento
humano, são hoje parte do licenciamento, caracterizarido-se assim um
processo de continua mudança, que muitas vezes deixa perplexos até
mesmo os membros da comunidade nuclear.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Quem acompanhou a evolução histórica do processo de licenciamento
de centrais nucleares pode sentir as mudanças, algumas vezes
radicais, do enfoque dado aos problemas da segurança destas usinas.
Alguns dos problemas hoje discutidos não eram anteriormente nem
considerados no processo de licenciamento. Termos, como por exemplo,
"analise prcbabilística de risco',"acidente severo", "termo-fonte",
"falha múltipla", "interface hòmera-máquina", "plano de emergência",
"Safety Goals", etc., que fazem hoje parte da terminologia do
licenciamento de usinas nucleares, muitas vezes não eram nem
conhecidos. 0 principal fator desta mudança foi o acidente da
Usina de Three Mile Island (TMI) , ,2m março de 1979, e, recentemente,
o da Usina de Chernobyl, cujos detalhes são bastante conhecidos.
E bem verdade que o instrumental matemático para os estudos de
riscos começou a ser sistematizado na primeira metade da década de
70, a purtir do WASH-1400 - "Reactor Safety Study".
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A toda metodologia dcterrainlstica de cálculo vieram se somar os
modelos estocásticos. As hipóteses de "acidente básico de projeto"
e "falha única", adicionaram-se as hipóteses de "falha múltipla"
e o conceito de "acidente severo", entendidas como tal, aqueles que
causam a fusão do núcleo. Ã preocupação de se manter "áreas de
exclusão" e "de baixa densidade populacional", soma-se a necessidade
de se estabelecerem planos de emergência para a proteção das
populações que vivem próximas da usina. Aos requisitos de
redundância e automatismo dos sistemas de segurança, junta-se a
grande preocupação com o problema da interface homem-máquina e com o
aperfeiçoamento dos métodos de treinamento, e, finalmente, ao
conceito de "Critérios Gerais de Projeto" (que na época da construção
de Angra eram 64) soma-se o conceito de "objetivos globais de
segurança" ou "Safety Goals". Estamos de fato diante de processo
extermamente dinâmico, onde milhões de dólares estão sendo gastos
a cada ano.e em todo o mundo, para seu aperfeiçoamento.

3. 0 PAPEL DE FURNAS

FURNAS pode se orgulhar de ter tido um papel pioneiro no Brasil, no
desenvolvimento e fixação de metodologias na área de segurança de
usinas nucleares. Foi uma das primeiras concessionárias em todo o
mundo a ter um "pacote" completo para a realização de cálculos de
"física de reatores", métodos estes amplamente demonstrados pelos
resultados dos testes físicos na Usina.

Quando começaram a aparecer programas de computador os quais
permitiam as concessionárias realizarem cálculos de Acidente de
Perda de Refrigerante (Código RELAP), FURNAS também estava entre as
primeiras a possuir estes métodos e foi capaz de realizar extenso
trabalho de modificação destes códigos, de modo a transformá-los,
de ferramenta de "verificação",num instrumento efetivo de
licenciamento. FURNAS foi também a primeira concessionária, fora dos
Estados Unidos da América, a possuir o Código RETRAN, para análise
de transientes, e isto antes mesmo do acidente de Three Mile Island,
que tornou este programa muito popular entre as concessionárias
e institutos de pesquisa. 0 desenvolvimento de um banco de dados
para o combustível permitiu a automação do sistema de controle de
salvaguardas dos materiais nucleares especiais.
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Experiência recentemente realizada pela AlEA.com o combustível
descarregado durante a 1? recarga de Angra 1, mostrou excelente concordância
entre as quantidades calculadas de plutônio e U-23S e as medidas
na experiência. FURNAS, sob a coordenação da CNEN e cora participação
da COPPE, conseguiu, em 19S5, completar a primeira fase do
Relatório de Análise Probabilística de Segurança de Angra 1.
Algumas das conclusões deste relatório, apesar de sua natureza
preliminar, já permitiram o aperfeiçoamento de procedimentos de
operação e manutenção, com a melhoria dos níveis de segurança da
usina. Os métodos de calculo disponíveis na empresa permitiram a
transformação dos "Guidelines" genéricos da Westinghouse para
procedimentos de emergência em procedimentos específicos para
Angra 1. Atualmente, FURNAS coordena, junto com a COPPE, o
desenvolvimento de um Sistema Integrado de Computadores para Angra 1.
Este sistema pioneiro, além de representar uma efetiva melhoria da
interface homem-máquina, deverá contribuir, de forma significativa,
para a melhoria dos níveis de segurança e disponibilidade da Usina.
Para suportar as atividades de proteção do público, no caso de
emergências radiological FURNAS vem desenvolvendo também, junto com
a COPPE, um Sistema de Controle Ambiental, que, por suas
características, c único em todo o mundo. Caberia aqui uma descrição
mais detalhada deste sistema.

3.1. As características topográficas do local da Usina obrigaram
FURNAS a desenvolver um sistema próprio de Cálculo de Doses em
Acidentes. Este sistema, que usa um modelo matemático altamente
sofisticado, parte da distribuição tri-diraensional do campo de
ventos para determinar as velocidades e direção dos ventos, bem como
da classe de estabilidade em cada um dos nós da malha em que é
dividida a região correspondente a um círculo de 7,5 Km de raio em
torno da usina. O "termo-fonte" é calculado a partir de um conjunto
de "condições de acidente" pré-estabeleeidas, que são. combinadas com a
avaliação em tempo real de operabilidade dos sistemas de salvaguardas
da usina, bem como com a medida de atividade nos caminhos da liberação.
Mais de 200 parâmetros serão medidos em tempo real para o
estabelecimento do termo-fontee dos campos de vento. Com estes dados,
usando-se um modelo de "puff" combinado com equações de transporte
o difusão se calcula a distribuição, das concentrações de material
radioativo na malha, bem como as doses. Futuramente, este modelo
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será expandido para abranger também as cidades de Angra dos Reis e
Parati, devendo ser ainda instalada uma rede de câmaras de ionização
que funcionarão era tempo real, permitindo uma aferição permanente Jos
modelos matemáticos.

Existem ainda muitos outros campos dentro dos quais FURNAS vem
realizando trabalhos sérios, na procura da excelência em termos de
segurança operativa de Angra 1. Acreditamos que a cultura da
segurança esteja solidamente implantada na Empresa.

Finalmente, cabe mencionar que FURNAS tem mantido para a CNEN e outros
Institutos de Pesquisa, total transparência dos métodos e sistemas que
vem desenvolvendo, transformando-se, sem dúvida, num centro irradiador
de tecnologia para o país.

4. FUTUROS DESDOBRAMENTOS

Falar, de um modo geral, em futuros desdobramentos, num processo
altamente dinâmico, como o que tem experimentado a tecnologia nuclear
nos seus aspectos relativos a segurança e licenciamento de usinas, é,
no mínimo, arriscado. Assim, iremos concentrar nossas sugestões nos
programas de curto e médio praios, diretamente relacionados com a
Usina de Angra, procurando caracterizar áreas em que a CNEN, FURNAS,
NUCLEBRÁS e os Institutos de Pesquisas e Universidades poderiam atuar
no aperfeiçoamento da segurança das centrais. Dentre estas áreas
destacamos:

4.1. Conclusão do Relatório de Análise Probahilística de Risco de
Angra, que compreenderia a revisão do trabalho realizado na 1? fase
do projeto e a realização das 2 a e 3? Fases do Relatório que
compreendem, respectivamente, a Análise dos Processos Físicos e da
Contenção e a Análise das Conseqüências e Transporte de Material
Radioativo. Posteriormente, seria realizado o APR de Angra 2.

4.2. Estabelecimento de um Grupo permanente para o acompanhamento dos
trabalhos que vêm sendo realizados em diferentes países, relativos ao
estudo de "acidente severo" e "termo-fonte".
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4.3. Baseado nos estudos anteriores, manter um programa de
aperfeiçoamento permanente dos planos de emergência para a região
de Angra.

4.4. Desenvolver uo Sistema Avançado de Monitoração de Parâmetros
para ser incorporado ao atual Sistema Integrado de Computadores

de Angra. Estes modelos seriam programados usando técnicas de
Inteligência Artificial, e poderiam contribuir efetivamente para a
melhoria da interface homcm-ináquina na usina.

4.5. Aperfeiçoar os métodos de treinamento dos operadores da usina,
inclusive realizando um estudo técnico-econômico-financeiro da
viabilidade de se construir simuladores para Angra 1.

4.6. Acompanhar o trabalho que vem sendo realizado pela Agência
Internacional de Energia Atômica no sentido do estabelecimento de
"Safety Goals" para a indústria nuclear, incorporando, as
recomendações aplicáveis âs normas e práticas operacionais
existentes no país.

"SAFETY GOALS"

Não poderíamos terminar este trabalho sem mencionar o esforço que vem
sendo realizado pela AIEAno sentido de estabelecer "objetivos globais
de segurança" (Safety Goals), para a industria nuclear. Na discussão
deste assunto, tomamos emprestados alguns conceitos que vêm sendo
discutidos pela Agência Internacional de Energia Atômica.
Inicialmente, cabe dizer que o principal objetivo da segurança de
reatores e evitar que haja uma liberação significativa de material
radioativo. Como "liberação significativa" entende-se uma liberação
que possa causar danos ao público e ao meio ambiente, ou uma
liberação que venha requerer medidas severas de proteção, tais como;
evacuação da população e/ou restrição do consumo de água e alimentos.

Outro importante objetivo, é* preservar os elevados investimentos das
concessionárias na construção de usinas nucleares durante toda a
vida útil do empreendimento.
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Pode-se dizer que os objetivos acima mencionados serão certamente
alcançados, desde que os operadores e sistemas de segurança da usina
possam evitar a ocorrência de acidentes que provoquem degradação
severa no núcleo do reator. Por outro lado, existe um certo número
de seqüências de eventos que podem levar a um acidente desta natureza.
Estas seqüências cm geral combinam a falha de mais de um sistema de
segurança com erros de operação, e, portanto, são seqüências de baixa
probabilidade de ocorrência. Tornar a Usina totalmente segura a
estas seqüências de eventos é, aos níveis atuais da tecnologia,
praticamente impossível. Assim, procura-se estabelecer um nível
aceitável de risco compatível com os de outras instalações industrais
que possam, em caso de acidente, provocar conseqüências significativas
para o público e o meio ambiente.

Tem sido aceito como "objetivo global de segurança" para a indústria
nuclear, que a probabilidade de um acidente que provoque degradação
do núcleo seja igual ou inferior a 10 por ano de operação do reator;
apesar deste ser o nível de risco para a concessionária, não
representa o nível de risco para as populações que vivem na vizinhança
da usina, que é, na realidade, substancialmente menor, principalmente
no caso de usinas como a de Angra 1, pois esta dispõe de dispositivos
adicionais de segurança, como o vaso do reator, o Edifício de
Contenção e sistemas especiais de segurança, tais como os filtros e
sistema de "Spray", que contribuem para tornar bastante remota a
possibilidade de grande quantidade de materiais radioativos atingir
o meio ambiente. Mesmo os materiais que eventualmente atingissem o
meio ambiente teriam grande dificuldade de dispersão, pois o
micro-clima e a topografia do local da usina constituem-se em barreiras
naturais adicionais ao transporte c dispersão dos materiais radioativos

Para atingir os "objetivos globais de segurança", devem as empresas
fornecedoras da concessionária e os órgãos licenciadores manter um
programa permanente de supervisão e fiscalização que se inicia ja na
fase do projeto da usina. Na verdade, S necessário que haja uma
"cultura de segurança" que permeie todas as empresas e instituições
envolvidas no projeto, construção e operação da usina, mas que ao
mesmo tempo, esteja baseada cm solida conceituação técnica, de forma
a evitar exageros c/ou subordinação das concessionárias ã chamada
"chantagem da segurança", que muitas vezes leva as concessionárias a
dispender milhões de dólares era sistemas e equipamentos cujo efeito
para a segurança global do empreendimento g anenas maroínni.
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£ importante tratarmos ainda do conceito de "defesa em profundidade",
como tal entendendo-se o conjunto de medidas de segurança que, além
de serem usadas para reforçar umas as outras, servem de "back-up"
entre si.

A "defesa em profundidade" então, quando corretamente aplicada,
assegura que nenhuma falha simples, seja humana, seja do equipamento,
é capaz de causar danos ao publico, e mesmo no caso de ocorrência de
uma combinação de falhas, cuja probabilidade seja muito remota, a
segurança do público não deve estar ameaçada. A "defesa em
profundidade" deve assegurar que as três funções básicas de segurança,
ou seja, o controle da reatividade, a refrigeração do núcleo e a
contenção do material radioativo estejam garantidas- As medidas que
asseguram estes resultados incluem disposit "*•'•.: V, icos que,
combinados numa rede de sistemas redundantes e diversificados,
garantem que a usina cs cara protegida, mesmo em caso de falha comum;
incluindo ainda praticas de gerenciamento e de operação que estejam
sob total controle de operadores responsáveis e competentes, e
finalmente, compreende a existência de um õrgão regulador com
competência, capacidade e responsabilidade, e que tenha condições,
perante o público, de assegurar que as medidas técnicas para proteção
da população estejam disponíveis e sejam efetivas.

Finalmente, cabe ressaltar, que nas fundações de qualquer programa
que vise "objetivos jlobais de segurança" está o homem. Estamos
lidando com uma tecnologia segura, mas cujo potencial de danos
envolve riscos à vida humana e a perda de bilhões de dólares. Na base
da segurança desta tecnologia está o homem, e é indispensável que ele
seja adequadamente treinado, continuamente motivado e que tenha
condições salariais compatíveis com a importância e responsabilidade
das tarefas que executa.


