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No dia 06/11/81, foi dada ao então chefe do Grupe de Neutrônica s Termo

j incumbência de assumir a "Coordenação" *^s atividades relativas

ao llcenciametito da recarga de Angra—I.

A partir dos documentos que lhe foram entregues e através de outros do-

cunentos levantados, o chefe do GNT elaborou uma análise da situação que foi

relatada na Nota Técnica n9 06/81 - (27P, intitulada "Andamento do Licenciamento

da Primeira Recarga de Angra - I até dezembro de 1981".

Advertia o autor, naquela época, que não existia na CNDI nenhuma docu-

mentação escrita de qualquer análise ou avaliação dos relatórios enviados por

FUROS. Isto significava recomeçar praticamente da estaca zero, con 2 anos e

meio de atraso (a primeira carta de FURAS data de 25/05/79).

No final de sua análise, o chefe do GOT disse que seguiria duas linhas

de ação que se complementaram. Por um lado seria estabelecida ura troca de

correspondência con os órgãos reguladores de outros países, que teriam se con-

frontado c/n situação semelhantes, e por outro lado seria executado urra análise

dos doe J> Í x>s enviados pela KWU.

* j início de 1982, foi distribuída, então, uma divisão de tarefas para

a anã?^? Ja documentação de licenciamento da recarga de Angra - I. Esta anãli

se errr v.a os Grupos de Neutrônica e TerroohiárSulica e de Análise de Acidentes

e as «i st\s de Física de Reatores, Termohidrãulica do Núcleo, Análise de Transi

tório . Mecânica e Desempenho do Elemento Combustível e Análise de Acidentes.Bn

raarç jte 1982, todas esta áreas haviam sido analisadas, con exceção da área de

termosidrãulica do núcleo, cujo responsável se transferira para o Grupo de Ins'

trumentação e Controle.

Deve-se destacar, aqui, que esta analise era de caráter qualitativa, en

focam}-./ mais a equivalência entre as metodologias da KWU e da Wèstinghouse, bem

cone a completeza da análise feita por ambos.



Também, em janeiro de 1982, faz-se chegar, através da Agência Interna

donal de Energia Atômica (AIEA), aos órgãos licenciadores da Suécia, Suiça,

Bélgica e França, una carta explicando o problema e formulando algumas per-

guntas cano forma de suscitar a troca de informações. Basicamente, dois pon

tos eram perguntados: (i) a extensão e o escopo dos cálculos de projeto e

análise impostos cano requisitos pelo órgão regulador: (ii) o conjunto de re-

gulamentos e normas adotados (cano requisitos) para o projeto e fabricação

da recarga.

A avaliação acima feita pelos grupos e a comparação entre as posições

de outros órgãos reguladores foram compiladas pelo chefe do CUT cro un docu-

mento intitulado "Avaliação Preliminar da Documentação para o Licenciamento

da Recarga de Angra - I". Neste documento, o chefe do GNT se mostrou favorá

vel a emitir um documento com as diretrizes para o licenciamento da recarga

de Angra - I baseado, em grande parte, na posição adotada pela França, tão

logo fosse assumido o contrato entre FURNAS e o fornecedor da recarga.

No «lia 24 de novembro de 1982, esta "avaliação preliminar1' foi envia-

da £ FURAS através da carta CNEN-DExI-C-fK» 55/82. Ao mesmo tempo, foi pedi

do aos grupos técnicos anteriormente citados que fizessem uma analise mais

detalhada da documentação de licencisenento da recarga, visando a fomiTação

de perguntas. Era intenção do chefe do GMT enviar vsna primeira lista de per

guntas a FU9NAS no final de janeiro de 1983.

Somente as áreas de Neutrônica e de Análise de Transitórios tiveram

perguntas formuladas. Entretanto, estas perguntas não foram enviadas a

FÚRIAS.

No período de 2 a 26 de julho de 1983, esteve na CNEN un perito, indi

cado pela AIEA, para ajudar o chefe do GOT nos problemas relacionados com a

recarga de Angra - I. Tal perito é gerente de projeto de combustível de rea

tores térmicos da BELGGNUCL£AIRE (una companhia belga de engenharia nuclear

com 25 anos de experiência em projeto, gerencia e contratos).

A BELGONUCIEAIRE possui una fábrica de elementos combustíveis locali

zada em Dessel (Bélgica).

Durante sua estadia, no Brasil, o perito da AIEA elaborou un documento

"Licensing of Angra - I Reload Proposed Guidelines." (Roteiro Proposto para o

Licenciamento da Recarga de Angra - I).

Neste documento, foi proposto un cronograma para o licenciamento da

recarga de Angra * I. Este cronograma começava pela Ação 1, a ser concluída



entre agosto e outubro de 1983, e terminava pela ação 12, a ser concluída en

janeiro de 1985, supondo-se que a recarga iria ser efetivada entre dezembro

de 84 e abril de 1985. Devido aos problemas encontrados na operação de An-

gra. - I, esta previsão não se realizou, sendo que atualmente FUROS prevê

que a recarga deverá ser feita em novembro de 1985.

Qcno o cronograma citado não chegou sequer ser iniciado, c levando*-»

C M conta os prazos atuais, sugere-se um plano de ações iàênt-too ao proposto

anteriormente, con o seguinte cronograma abaixo.

Ação 1 (março e abril de 85): CNEN esboça uma norma preliminar para

licenciar recargas. Este esboço deverá ser feito baseado nas normas france-

sa e* americana que regulamentam o assunto. O grupo encarregado de deaanvcl

ver esta norma preliminar deverá ser constituído pelos seguintes grupos téc-

nicos do DR:

(1) Grupo de Analise do Núcleo;

(2) Qrvyo de lyymnhí^rjwii ira e Transientes;

(3) Grupo de Análise de Acidentes.

Ação 2 (março, abril e maio de 1985): CNEN revê e avalia a documenta

çâb de licenciamento (pelo3 grupos técnicos (1), (2) e (3) da ação 1) utili-

zando as normas francesa e americana.

Ação 3 (maio de 1985): CNEN e FUFNAS discutem a Norma Preliminar da

arar.
Ação 4 (maio de 1985): CNEN edita uma versão provisória õa norma de

recargas.

Ação 5 (maio de 1985): FURAS fornece uma resposta a carta CNEN-DExT

55/82.

Ação 6 (junho de 1985): CNEN inspeciona e audita os departamentos de

FURNAS que são responsáveis pela recarga de Angra - I.

Ação 7 (junho de 1985): CNEN define as questões não resolvidas de se

gurança.

Açâb 8 (junho de 1985): CNEN inspeciona e audita a NUCLEBRfiS e a

Fábrica de Elementos Combustíveis.

Ação 9 (junho de 1985): CNEN edita um relatório de avaliação e pro-

põe um curso de ações para as questões não resolvidas de segurança. A pri-

meira vista, seria prudente una versão revisada do FSAR de Angra - I incor-

porando a análise adicional requerida pela CNEN,



Ação 10 (junho, julho, agosto e setembro de 1985): KNU NUCLEBRfc pre

para as respostas ao relatório de avaliação da O E í (por exemplo, um FSAR re

visado). FUMAS revê e analisa estas resposta.-.;.

Ação 11 (setembro e outubro de 1985): CNEN procede a una revisão e

avaliação final.

Ação 12 (novembro de 1985): Q B ) edita a licença para a primeira re-

carga de Angra - I.

Na implementação destas ações devem ser levadas em conta as considera

ções feitas pelo perito em seu documento.

Em particular, duas observações cabem aqu', relacionadas a metodologia

de licenciamento usada nos E.U.A. pela NRC. A primeira delas é que a NHC

pouting licenciar as mptociciogi fl*? *̂** calculo de recargas <xno Suplemento as

informações exigidas pela regulamentação americana a respeito de recargas.

FURAS vem submetendo periodicamente a CNBi relatórios que tratam do assun-

to. Torna-se necessário, portanto, que a CNEN edite normas (existem algusas

nos E.U.A.) regulamentando o assunto. Entretanto, devido a escassez de tempo

(a recarga deverá ser em novembro) e o fato de que a própria noarga deverá

fornecer informações úteis para a «riatjf-iranãn da metodologia ?e cálculo (de

sempenho do elemento combustível irradiado que vai ser retirado do núcleo e

medições dos parâmetros de física de reatores no 29 ciclo), estas normas de-

vem ser elaboradas em un prazo mais longo do que aquele considerado atualmen

te para a recarga de Angra - I. A segunda observação refere-se ao programa

de Garantia da Qualidade que FURNAS submeteu a CNEN cano exigia a carta

CNEN-DExI-C-NÇ 36/82 de 28/07/82. Este programa de Garantia da Qualidade de

verá ser revisto pelo Grupo de Garantia da Qualidade, considerando ainda as

observações feitas pelo perito em seu relatório. Deve-se ressaltar,entretan

to, que algumas auditorias já foram feitas na Nüd£BRfiS e na FEC, como indi-

ca a carta FURNAS JJQ.N.E. 0026.83 de 01/02/83.

/Imv.



Adendo 1 - andamento do licenciamento da Primeira Recarga de

Angra 1 até 30.12.85.

Data da Elaboração : 30.12.85

Autor : Marco Antonio Bayout Alvarenga

No dia 10.04.85 deu-se prosseguimento ãs ativida-

des de Licenciamento da Ia. Recarga de Angra 1, com o envio

da carta CNEN-DEX-I, C.N9 13/85. Através desta foram remetidos

â FURNAS os seguintes documentos:

1. Relatório "Licenciamento da Ia. Recarga de An-

gra 1" de 29.03.85,

2. " LWR Core Reloads: guidance on Applications

for Amendments to Operating Licenses and tests

on Refueling and Startup Tests" - Draft of Re-

gulatory guide - Task SC 521-4, Set. 1979.

O primeiro destes documentos reiterava todas as

dúvidas relacionadas no documento "Avaliação Preliminar da

Documentação para o Licenciamento da Recarga de Angra-I", ao

mesmo tempo que apresentava o segundo destes documentos (Task

SC-521-4) como o documento contendo a diretriz a ser seguida

para o licenciamento da recarga de Angra 1. Assim fpi feito ,

não só pelo fato de que o "Regulatory Guide" citado é o docu-

mento diretriz da NRC para recargas( o que é coerente por se

tratar de uma Central Nuclear, de projeto de uma companhia das

E.U.A.) mas também por ser este documento utilizado pela TUV

na RFA. Na falta de uma norma especifica da CNEN para recarga

este "Regulatory Guide " da NRC é o documento mais coerente

com os documentos utilizados para o Licenciamento do núcleo

original de Angra 1, ou seja, o "Regulatory Guide 1.70-Standart

Format for the Safety Evaluation Reports" e o seu conseqüente

"Standard Review Plan"( NUREG ) bem como o 10 CFH 50.

Através das cartas CNEN-DR-C-nÇ 059/85 de 31,05.85
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e CNEN-DR-C-n9 092/85 de 06.07.85 foram remetidas ã FURNAS

perguntas especificas sobre os documentos de licenciamento

da Recarga de Angra I, formuladas pelos Grupos GAN, GTT e

GAA do DR. Estas perguntas juntamente com a posição da CNEN,

apresentada na carta CNEN-DEX-I-C.n9 13/85 e os documentos ..

nela exigidos, formavam a base de discussão para o Licencia-

mento da Recarga de Angra I até meados de 1985.

Paralelamente a isto, iniciou-se na Divisão

de FiscalizaçFo do OR uma série de ações no sentido de veri-

ficar e inspecionar atividades diretamente ligadas com a

qualidade dos elementos combustíveis a serem carregados no

núcleo de Angra I por ocasião da Ia. Recarga. Primeiramente,

formou-se um Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar una

Norma da CNEN sobre Transporte, Recebimento, Armazenagem e

Manuseio de Elementos Combustíveis de Usinas Nucleoeletricas

(ver ordem de Serviço n9 05/84 da DExI). O esboço final des-

ta Norma encontra-se pronto e as discussões dos aspectos téc

nicos estão em andamento junto com o pessoal de FURNAS e NU-

CLEBRÃS. Em segundo lugar, iniciou-se uma série de audito -

rias e inspeções nas áreas cobertas pela Norma acima e

mais a parte de Fabricação dos Elementos Combustíveis.

Nos dias 18 e 19 de setembro de 1985, estive na

CNAAA-I para dinamizar os contatos entre CNEN e FURNAS. Pude

constatar naquela oportunidade junto ã Divisão Técnica( Se-

ção de Desenvolvimento do Reator) a falta de procedimentos

revisados e da documentação final dos elementos combustíveis

bem como a intenção por parte de FURNAS e NUCLEBRÂS da reali

zação de um teste simulado de transporte de elementos combus

tíveis. Tais fatos foram comunicados ao Diretor de Fiscali-

zação do DR, juntamente com a proposta de se estabelecer con

tatos com as divisões do DCN/FURNAS( Departamento de Combus-

tível Nuclear) para verificar as providências que FURNAS es-

taria implementando para a Recarga.

Em 09.10.85, foi emitido um Relatório de Audito-

ria ( RAO6/85) sobre as atividades de GQ de FURNAS na aquisi^

ção, fabricação e montagem do elemento combustível para a

primeira recarga de Angra I. Foram feitas duas exigências:

1) Quanto asr notificações de qualidade em aberto
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2) Quanto a documentação final de GQ dos elemen-

tos combustíveis.

Nòs dias 18, 21, 22, 23 e 24 de outubro de 1985,

realizou-se um teste simulado de transporte dos elementos

combustíveis entre a FEC e a CNAAA-I. De acordo com o relato

rio de fiscalização 08/85 de 05.11.85 foram feitas 3 exigên-

cias:

1) Quanto a plataforma de recebimento;

2) Quanto ao uso de "Dummy" para treinamento de

recebimento;

3) Quanto a ferramenta de manuseio de elementos

combustíveis durante o recebimento.

Em setembro de 1985, foi editado a nota técnica

DR-2 n? 01/85 sobre o Plano de Inspeção/Auditorias para a

Primeira Recarga do Combustível de Angra I.

De acordo com cs Item 2.2.1 e 3.3.7 desta nota t<b

nica foi proposta uma auditoria ( carta CNEN-DR-n9 119/85 de

16.10.85) nos procedimentos para recarga de Angra I, bem

como nos registros referentes ao treinamento de pessoal. Es-

ta auditoria realizou-se nos dias 29, 30 e 31 de outubro de

1985 e foram feitas 4 exigências de acordo com o relatório

de auditoria 09/85 de 04.11.85.

1) Quanto aos procedimentos de recebimento, arma

zenagem e manuseio de elementos combustíveis;

2) Quanto ao programa de treinamento;

3) Quanto a procedimentos para inspeção de com -

bustlvel a ser reusado;

4) Quanto a procedimentos para elementos combust 1̂

veis danificados.

Pela carta LQ.N.E. 260.85, FURNAS procura dar
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inicio ao fechamento das exigências da CNEN nas áreas de Li-

cenciamento e Fiscalização.

Através desta carta do dia 31.10.85, FURNAS en -

via à CNEN uma série de relatórios da KWU, procurando aten -

der as perguntas formuladas na carta CNEN.DR.N9 059/85.Estes

relatórios, juntamente com aqueles enviados por FURNAS atra-

vés da carta LQ.N.E. 024/85 de 27.08.85 para atender as exi-

gências da carta CNEN/DExI-C.13/85, formavam a base da res -

posta de FURNAS ãs exigências da CNEN quanto ao Licenciamen-

to da Recarga.

Em 04.12.85 os grupos GTT e GAA emitiram um pare

cer conjunto ao Diretor do DR através de uma C.I., no qual

esclareciam que a documentação de Licenciamento da Recarga

mencionada acima era insuficiente para atender a Norma CNEN

NE-1.04, bem como advertiam para o fato de que a metodologia

de calculo da KWU estava em processo de licenciamento, não

estando ainda totalmente qualificada para ser aceita como me

todologia de cálculo para Recargas. Acrescenta-se a isto o

fato de que o Relatório de Gerência de Combustível, contendo

novo projeto rieutrônico do núcleo, não foi ainda analisado ,

sendo este relatório o ponto de partida para a análise dos

documentos na área de Termohidraulica e Análise de Acidentes

e Transientes, pois o projeto neutrônico do núcleo gera para

metros nucleares importantes para estas análises.

Por outro lado FURNAS através da carta DN.E.050.

85 de 28.11.85 informou a CNEN do acordo entre FURNAS e NU _

CLEBRAS, quanto ao transporte dos elementos combustíveis, so

licitando a autorização para o transporte. A CNEN respondeu

através da carta CNEN-DExI-C.N9 64/85 reiterando as exigên -

cias contidas nos relatórios de Auditorias e Fiscalização ei

tados na carta CNEN-DR-n9 132/85 e pedindo o envio de um Pia

no Geral de Transporte.

FURNAS procurou fechar as exigências acima atra-

vés da carta LQ.N.E. 0288.85 de 09.12.85, e solicitou nova -

mente a autorização para o transporte através da carta DN.E.

052.85 de 11.12.85, tendo em vista a carta LQ.N.E.0288.85 e

o envio do Plano Geral de Transporte de Elemento Combustível

através das cartas LQ.N.E. 0286.85 e LQ.N.E. 0287.85. Entre-

tanto, através da carta LQ.N.E. 0291.85 de 10.12.85, FURNAS
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informou a CNEN sobre o Relatório de Não-Conformidade n9 11

sobre corrosão nas travas de segurança dos parafusos do bo-

cal superior de vários elementos combustíveis da Recarga de

Angra I, que se encontram estocados na FEC. Foi feita uma exi_

gência através do Relatório de Fiscalização n9 15/85, fechada

em 30.12.85 com a análise do Relatório da KWÜ sobre o proble-

ma e enviado ã CNEN.

CONCLUSÕES; -

Das ações 1 a 12 sugeridas podemos dar como conclui^
dás as seguintes:

Ação 1 - a CNEN não editou uma norma própria mas

adotou o "draft" de "Regulatory Guide" -

"Task SC-521-4" da NRC. Ação concluída.

Ação 2 - a documentação preliminar de licenciamen

to f( i revista e avaliada, sendo emiti -

das perguntas específicas contidas nas

cartas CNEN-DR-C.n9 059/85 de 31.05.85 ,

CNEN-DR-C.N9 92/85 de 06.07.85 e CNEN -

DExI-C.n9 13/85. Ação concluída.

Ação 3 - não ap.'.icavel. Ver ação 1.

Ação 4 - não aplicável. Ver ação 1.

Ação 5 - a carta CNEN-DExI- 55/82 está contida na

carta CNEN-DExI-C-N9 13/85 de 10.04.85

que foi respondida por FURNAS através da

carta LQ.N.E. 0204.85 de 27.08.85. Ação

concluída.

Ação 6 - a CNEN auditou o OCN/FURNAS ( Departamen

to de Combustível Nuclear) e a Seção de

Desempenho do Reator da Divisão Técnica

da CNAAA-I. Foi enviado, através da car-

ta CNEN-DR-N9 132/85, os relatórios de

auditoria/fiscalização contendo exigên -

cias a serem cumpridas. A carta CNEN-DExI

C-N9 64/85 de 04.12.85 reitera estas ex_i
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gências como pré-requisito para o tran£

porte de elementos combustíveis.FURNAS,

procurou fechar as exigências através

da carta LQ.N.E. 0288.85 de 09.12.85. A

CNEN deve responder esta última carta.

Ação não concluída.

Ação 7 - a CNEN enviou a FURNAS as perguntas es-

pecificas mencionadas na ação 2, respon

didas por FURNAS através das cartas LQ.

N.E. 0204.85 de 27.08.85 e LQ.N.E.260 .

85 de 31.10.85. A CI-01/85 conjunta do

GTT e GAA considera insuficiente as re£

postas e dá ênfase a questão de seguran

ça revista sobre a qualificação e licen

ciamento da metodologia de cálculo uti-

lizada pela KWÜ na recarga de Angra-I .

O relatório de Gerência de Combustível

da KWU não foi ainda analisado. As exi-

gências da carta CNEN-DR.nÇ 132/85 con-

tinuam em aberto. Ação não concluída.

Ação 8 - a CNEN auditou FURNAS examinando as no-

tificações de qualidade em aberto» em

conseqüência das ações de Garantia de

Qualidade implementadas por FURNAS para

auditar NUCLEBRAS/FEC e KWU/RBU .Foi

emitido o relatório RA 06/85 de 09.10.

85 enviado pela carta CNEN-DR-nÇ 132/85

onde foram feitas duas exigências.Ação

concluída.
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Ação 9 - a CNEN não propôs nenhuma ação para ter

uma versão revisada do FSAR de Angra I .

Isto vai depender da conclusão da ação 7

Ação não concluída.

Ação 10- Depende da conclusão da ação 9. Ação não

concluída.

Ação 11*- Depende da conclusão da ação 10. Ação não

concluída.

Ação 12- Depende da conclusão da ação 11. Ação não

concluída.


