
A U R É L I O M O R A E S

ANALISE DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL • • - *

NA UNIDADE 1 CENTRAL NUCLEAR

ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO

C B/A
C N A A A - U . 1

R I O D E J A N E I R O

19 8 5



£ B/»

AURÉLIO MORAES

ANALISE DA £»OSIÇAO OCUPACIONAL

DA UNIDADE 1 DA CENTRAL NUCLEAR

ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO

- CNAAA - U. 1 -

MONOGRAFIA APRESENTADA AO CENTRO BIOMEDICO DA UNIVERSIDADE DO

RIO DE JANEIRO, VISANDO A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM

BIOLOGIA, AREA DE CONCENTRAÇÃO BIOCIÊNCIAS NUCLEARES.

APROVADA PORs

IA

f\

ORIENTADOR

O E R J

1985



Esta nonografia foi realizada na Divisão de Reatores

do Departamento de Proteção Radiolõgica Ocupacional do InstJL

tuto de Radloproteçao e Dosimetria - Comissão Nacional de

Energia Nuclear e nas dependências da Unidade 1 da Central

Nuclear Almirante Álvaro Alberto,



A Minha Mie Ã minha Esposa

Regina Moraes Patrícia Vcloso Moraes

Á Minha Avó

Herroengarda F, A. Mertens



Durante a escalada de potência do reator, registrara»

-se níveis de exposição gama de atS 39.10 C/Rg.h(15R/h) e

taxas de doses de neutrons superiores a 30 mSv/h :3 rem/h),nas

áreas onde o acesso se fazia possível. Durante as operações

de manutenção foram medidos níveis de contaminação superiores

a 3.IO7 Bq/100 cm2 (= 5.IO5 dpm/100 cm2) e de radioatividade no

ar de V .lO^Bq/m^lÕ^Ci/cá). Tais condições radiolõgicas

mostram a necessidade de adoção de severas medidas de contro-

le e restrição de acesso, aliada ã uma permanente revisão e

otimização dos procedimentos de proteção radiólõgica.

Os dados referentes à monitoração de pessoal são apre

sentados para dois grupos de trabalhadores ( os da - * própria

instalação e aqueles contratados para tarefas especiais ) e

classificados de acordo com as principais categorias ocupado

nais ( pessoal de proteção radiólõgica, de manutenção, de ope

ração, etc). ,

Situações similares em outros reatores da mesma cate-

goria, são utilizados para intercomparações e algumas medidas

são propostas para a redução dos níveis de exposição em deter

minadas áreas e durante tarefas identificadas como criticas ,
m

de acordo com a filosofia de ALARA,
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OBJETIVOS

O presente trabalho encontra-se fundamentado nos seguin

tes objetivos:

- O estudo das condições de trabalho e a Identificação

de grupos e áreas criticas.

- A «*nâlise da exposição ocupacional segundo a classifi

cação das tarefas ligadas ã operação do reator.

- A análise das tendências e da distribuição das doses

individuais e coletivas, nas atividades da usina.

- A proposição de medidas de redução dos níveis de expo-

sição, nas atividades e áreas identificadas como cri -

ticas, sob o ponto de vista da proteção radiolõgica.



II

PESUMO

As doses recebidas pelos trabalhadores de centrais nu

cleares são decorrentes dos campos de radiação e do tempo de

exposição de cada indivíduo. 0 projeto e as características

operacionais da instalação tem uma grande influência sobre a

formação e crescimento destes campos de radiação e portanto

devem ser considerados como ponto de partida para um programa

efetivo e dinâmico de proteção radiolôgica. A não ser que

medidas preventivas sejam adotadas durante as fases de plane-

jamento e operação da central, o pessoal envolvido era ': traba

lhos especiais ou de rotina poderá vir a ser desnecessariameii

te exposto às radiações.

De modo a se obter um conhecimento global das condi -

ções ocupacionais de uma central nuclear com unidadesPWR, as

distribuições de doses individuais e coletivas foram analisa-

das durante as atividades desenvolvidas na Unidade I da Central

Nuclear de Angra ( Angra I). Também foram estudadas as condi^

ções de trabalho, com a identificação de áreas e grupos cri ti

cos, bem como a classificação de tarefas relacionadas com os

períodos de manutenção e partida ("startup") do reator e

sistemas correlates.

Este trabalho analiza os dados radiolôgicos medidos a

diferentes níveis de potência do reator, durante as operações

de recarregamento do núcleo • em serviços de manutenção • reparo.



Durante a escalada de potência do reator, registraram

-se níveis de exposição gana de atS 39.10~* C/Kg.h(15R/h) e

taxas de doses de neutrons superiores a 30 raSv/h (3 rem/h),nas

áreas onde o acesso se fazia possível. Durante as operações

de manutenção foram medidos níveis de contaminação superiores

a 3.IO7 Bq/100 cm2 (= 5.IO5 dpm/100 cm2) e de radioatividade no

ar de \7.1<í*Bq/m\lQ*/tÇL/cJt). Tais condições radiolõgicas

mostram a necessidade de adoção de severas medidas de contro-

le e restrição de acesso, aliada a uma permanente revisão e

otimização dos procedimentos de proteção radiólõgica.

Os dados referentes à monitoração de pessoal são apre

sentados para dois grupos de trabalhadores ( os da - própria

instalação e aqueles contratados para tarefas especiais ) e

classificados de acordo com as principais categorias ocupado

na is ( pessoal de proteção radiólõgica, de manutenção, de ope_

ração, e t c ) . ,•

Situações similares em outros reatores da mesma cate-

goria, são utilizados para intercomparações e algumas medidas

são propostas para a redução dos níveis de exposição em deter

minadas áreas e durante tarefas identificadas como criticas ,

de acordo com a filosofia de ALARA,



IV

ABSTRACT

Radiation exposure received by nuclear power plant

personnel is a function of the radiation fields and the

exposure time interval. The design and operational features

of the plant have a large influence on the buildup of these

radiation fields. Therefore they must be considered as the

starting point of a dynamic radiological protection program.

Unless adequade precautionary measures are taken during

the planning and operating periods os such plants, the personnel

engaged in routine and special work will be unnecessarily

exposed to radiation.

In order to obtain a complete knowledge of occupatio-

nal conditions in a PWR nuclear power station, the individual

and collective dose distributions are being analysed during

the Angra I ( Rio de Janeiro - trazil ) station activities .

Work conditions with identification of critical areas and

groups as well as classification of tasks related to reactor

maintenance and startup periods are also studied.

This paper analyses radiological data measured at

different power levels of the reactor and during maintenance

and repair services as well as the refueling operation.

During1 the several startup levels ( increasing power

levels )/ gamr.ia exposures up to 39,l5 C/kg.h(15 R/h) and

neutron dose rates greater than 30 roSv/h ( 3 rem/h ) were .



recorded in accessible areas.

During the maintenace operation beta-ganma contanination

levels greater than 3.107 Bq/100 ca2(r 5.105dpro/100 cm2) and
" & 9 ft 1

airborne radioactivity up to ^7.10* Bg/m (10 uCi/cm Iwere

measured, indicating that severe acces restriction and control

procedures must be adopted. Whole body and extremity doses up

to 4 roSv ( 400 m rent ) due to gamma radiation were recorded.

Data are presented for two groups of people: utility

and contractor personnel» with regard to the maia ocupational

categories such as health physics, maintenance and operating

personnel. Comparisons are made with similar situations and

reactors, and measures are proposed in order to reduce exposure

levels in areas and during tasks identified as critical ,

according to the ALARA concept.
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RELAÇÃO DAS ABREVIATURAS

CNAAA - Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto

ALARA - Conceito de proteção radiolõgica, criado pela ICRP,

que visa a redução das exposições a níveis tão bai-

xos quanto possível e racional ou exeqüível, levan-

do-se em conta todos os fatores sociais e econômicos

pertinente',, (do original inglês "As Low As Reasonably

Achievable").

P W R - Reator refrigerador à água pressurizada - ou simples^

mente reator ã água pressurizada (Pressurized Water

Reactor)

L W R - Reator refrigerado ã água Jéve (Light Water Reactor)

ppb - partes por bilhão (concentração)

Bq - Bequerel (atividade - unidades atuais)

Ci - Curie (atividade)

Dpm * Desintegrações por minuto (atividade)



L i F- fluoreto de lltio (material empregado e» doslmetros

teno luninescentes)

H (t) - taxa de equivalente de dose

CNBN - Comissão Nacional de Energia Nuclear (representa o

órgão regulador nuclear brasileiro)

I R D - Instituto de Radioproteçao e Ddsiroetria (instituição

credenciada pela CNEH para a fiscalização de instala^ !

çSes nucleares) '

ICRP m Comissão Internacional de Proteção Radiolõgica

IAEA - Agência Internacional de Energia Atômica

UNSCEAR ~ Comitê Científico Das Nações Unidas Para Os Efeitos

Da Radiação Atômica.

NRC(USNRC) - Comissão Reguladora Nuclear Norte Americana

L T R " Licença para trabalho com radiação.



V/í/' /

GLOSSÁRIO

Ajuste Químico

Area Controlada

Area Restrita

- ("Chemical shin" ou "shin control")

ê a injeção ou remoção de ácido bô

rico do refrigerante do reator,afim

de compensar as variações de reati -

vidade do núcleo ao longo do tempo»

eliminando a necessidade de ajustes

freqüentes das barras de controle.

. - são áreas cujo o acesso é limitado e

nas quais a execução de trabalhos ou

a simples permanência de indivíduos

pode dar origem a Condições de

exposição ta is que a dose anual po

dera vir a exceder a 3/10 dos limi-

tes de equivalente de dose estabel£

cidos,

-são áreas, cujo acesso é controlado

pelo operador da usina nuclear,cem o

propósito de proteger indivíduos conlxa a

exnosirão âs radiações ou materiais radioa-

tivos. Não deve incluir áreas residenciais.

Ê algumas vezes confundida com a área con-

trolada ertora sejam definidas de maneiras

diferentes.



Barras de Controle - sio tubos cilíndricos, contendo um

material absorvedor de neutrons ,

montados no arranjo do elemento com

bustfvel e empregados para contro -

lar o nível de potência do reator .

Pela absorção dos neutrons, o refe-

rido material evita a ocorrência de

fissSes adicionais.

Barras de Controle Bardai, são barras de controle, que contém o

material absorvedor de neutrons em

apenas uma parte do seu comprimento

total.

Barras de Controle Total ~ são barras de controle que contêm o

material absorvedor de neutrons em

toda a sua extensão (absorvem neu -

trons ao longo de todo o seu compri-

mento) .

Barra Reguladora - S um tipo de barra de controle do

reator, utilizada para os ajustes f.1

nos e freqüentes na reatividade do

reator.

Calor de Decaimento "fio calor produzido pelo decaimento

radioativo de radionuclldeos produzi*

dos a oartir do elemento combustível.



Ciclo de Operação do Reator- ê o período de operação do reator,

comprendido entre duas operações

de desligamento à frio, para subs-

tituição e/ou redisposiçio geomé -

tricas dos elementos combustíveis

no nficleo do reator (operações de

recarregamento do núcleo).

Coeficiente de Temperatura

de Reatividade - ê a variação na reatividade do rea

tor Cpor grau de variação de tempe

ratura) que ocorre quando das mu

danças na temperatura de operação.

Este coeficiente § dito positivo ,

quando um aumento de temperatura o

casiona um aumento na reatividade

e negativo, quando a reatividade

decxesce oor-uma elevação da tempe

ratura. Os coeficientes negativos

de temperatura são benéficos e

desejáveis, uma vez que ajudam a

evitar as "excursões de potência".

Combustível n é o nome dado ao material fissionâ

velt usado para produzir energia em
t

um reator. 0 termo também pode ser

aplicado a uma mistura, como no



Combustível irradiado

Criticalidade

Desligamento do reator

Dose Coletiva

caso do urSnio natural, no qual

apenas parte dos átomos sSo

fIsseis.

~ (ou usacV» ) ê o combustível do rea

tor jã extensivamente irradiado (

ou gasto), a ponto de, em alguns

casos, não mais poder sustentar e

fetivãmente uma reação em cadeia.

" ê o conjunto de condições de um rea

tor nuclear, nas quais êle mantém

uma reação em cadeia auto sustentá-

vel.

m C"shutdown") refere-se a uma inter

rupção na operarão do reator. Como

no caso da partida do reator, pode

ser a frio e a quente, seguindo-se

as mesmas condições anteriormente

descritas,

" 6 constituída pelo somatório das

doses de corpo inteiro recebidas

por todos os indivíduos de um

grupo de trabalhadores durante um

determinado período, £ expressa em

homem - rem (ou homem ~ Sievert).



Alguns instituições como a NRC (

Nuclear Regulatory Commission )

tomam a distribuição das doses de

um grupo e determinam a dose cole

tiva pelo somatório dos produtos

do numero de indivíduos em cada

faixa de dose pelo valor médio

(média aritmética) da faixa. A

estimativa prévia da dose coletiva

pode ser feita pelo produto

X.n.At, onde X:e taxa média de ex-

posição medida no local de permanên

cia dos indivíduos,

n: n? de indivíduos que permanece -

ran» no local

At; tempo médio de permanência dos

indivíduos.

Encapsulamento - constitui o envoltório externo de

. proteção do material combustível .

Sua função ê a de evitar a corro -

sSo no combustível e a liberação

de produtos de fissão, do combustí

vel para o arrefecedor. Os : mate-

riais comumente utilizados para es

te fira, são ligas de alumínio, aço



Envenenamento

Equivalente de dose

Excursão

inoxid&vel e ligas de zircônio (

cono o zircaloy).

l a absorção ou captura de neutrons

por produtos de fissío em um reator,

diminuindo a sua reatividade.

(H) ê muitas vazes, para fins de

simplificação, referido apenas como

dose. Representa o produto de

D, Q e N no "ponto de interesse do

tecido,, onde D i a dose absorvida,

Q ê o fator de qualidade e K, o pro

duto de quaisquer outros fatores mo

dificantes. Sua unidade é o rem C

quando D ê expressa com rads) ou

Sievert (Sv) (quando D é* expressa

em Grayr - pelas novas unidades)

6 uma repentina e muito rápida ele-

vação do nível de potência do reator,

causada pela supercriticalidade. Os

eventos de excursão são rapidamente

eliminados por um coeficiente nega-

tivo de temperatura do reator e / ou

pelo sistemas automático de aciona -

mento das barras de controle.



Exposição

Fissão

Geometria Critica

S o quociente de dQ por dm, onde

dQ representa o valor absoluto da

carga total de ions de ua nesao

sinal produzidos no ar, quando

todos os elétrons (negatrons e

positrons)libjrados por fôtons em

una massa dm, sào completamente

freados no ar. Sua unidade ê o

roentgen Ü0> ou o Coulomb por

quilograma (pelas novas unidadesJ

ê a divisSo de um núcleo pesado em

duas partes aproximadamente iguais,

que constituirão os núcleos de

elementos mais leves denominados

fragmentos ou produtos primários de

fissão. Esta divisão se faz arrom -

panhar da emissão de grandes quanti^

dades de energia e de um ou mais

neutrons. A fissão pode ocorrer

expontaneamenter embcra normalmente

ocorra por absorção nuclear.

constitui um arranjo geométrico de

quantidades de material flssil e

elemento moderador, suficiente para

manter uma reação de fissão ~ em



Ilha Nuclear

Massa Critica

Material Fértil

Material Físsll

cadela, a um baixo nível de potên-

cia do reator.

constitui o conjunto de prédios que

abrigam os sistemas básicos e auxi-

liares e os setores administrativos

e de apoio técnico de uma unidade de

potência (parte da central nuclear)

ê a menor massa de material fIssil

capaz de manter uma reação em cadeia

auto sustentável sob condições está-

veis, uma vez iniciada por uma fonte

externa de neutrons.

constitui um material radioativo,pio

flssionãvel por neutrons térmicos ,

mas que pode ser convertido em um

material fIssil, por irradiação en um

reator. Existem basicamente dois ma

teriais férteis: o 238U e o 232Th ;

quando estes materiais capturam neu

trons, são parcialmente convertidos
239 233

nos materiais flsseis Pu e U,

respectivamente.

embora muitas vezes empregado corto

sinônimo de material fisslonâvel ,



Material Fissionâvel

Partida do Reator

indica, mais restritramente,

qualquer material fissionâvel

por neutrons de qualquer faixa de

energia, especialmente os têrmi v

cos exemplos;235ü, 239Pu e 233O

algumas vezes utilizado como sino

nimo de material físsil, este ter

mo ê normalmente aplicado aos ma

teriais que-podem ser fissionados

por neutrons rápidos.

Exemplos: 238ü e 232Th.

t"start up") refere-se ao inicio

da operação do reator e de seus

sistemas, Pode ser feita a frio

(apôs um desligamento do reator

que implique na despressurização

e no resfriamento dos sistemas f

com temperaturas do refrigerante

e do pressurizador e do refrigeran

te, inferiores a 60oc e 9 baixa

pressão), tal como no caso do des-

carregamento do nflcleo; ou a quen~

te (quando do retorno â operação, apôs

um desligamento sem pressurização

do sistema de refrigeração, com

temperaturas em torno de 3209C) ,

como no religamento apd» um "trip"



da turbina.

Queima do Combustível

Outage

Reatividade

("burnup") representa a exposição

cumulativa do combustível nuclear,

constituindo uma medida do consumo

do combustível do reator. Pode ser

expressa pela percentagem de

átomos no combustível que sofreram

fissão ou,mais comumente, pelaquan

tidade de energia produzida por

unidade de massa do combustível no

reator (Megawatt-dia/tonelada de

urânio,

interrupção na operação do reator,

não incluída no planejamento de

rotina da instalação para a reali-

zação de reparos ou manutenção es_

pecial,

é uma medida do nível operacional

de um reator nuclear, a partir da

criticalidade(na criticalidade a

reatividade ê nula, pois a reativî

dade ê aproximadamente igual ao

fator de multiplicação efetiva nre

nos 1). No caso de um excesso de

reatividade (reatividade positiva),



Reator de Potência

Reator Heterogêneo

o reator I dito "supèrcrltico" e

o seu nível de potência irá se

elevar; por outro lado, quando em

reatividade negativa, ele ê dito

"stabcrltico", resultando num de-

créscimo de sua potência. Em cer

tos casou o terno "reatividade

excessiva"pode ser empregado para

significar a inserção de uma rea-

tividade em excesso ou adicional

sob a forma de combustível suple

mentar, para compensar a queima

do elemento combustível ou o acü«

mulo de "veneno", durante a opera

ção do reator.

ê qualquer tipo de reator projeta-

do para produzir energia nuclear ,

a qual deverá ser convertida sucess

si/amente em energia térmica, mecâ

nica e elétrica, pelos sistemas da

Central Nuclear (ou simplesmente

Central « " Nuclear Power Plant").

ê um tipo de reator, no qual o

combustível encontra-se separado

do elemento moderador e do arrefe-

cedor, e acondicionanwnto no



interior de elementos de geometria •

fixa e definida.

Reator Térmico - é una categoria de reatores, nos

quais a reação de fissão em cadeia

é mantida por neutrons térmicos (

cuja energia foi reduzida por um

meio moderador).

Recarregamento do nÚcelo ** compreende a troca de alguns e l e -

mentos combustíveis irradiados por

outros, novos, acarretando também

uma redistribuirão na geometria in

terna do núcleo do reator.

"Trip" « ê o desligamento automático do rea

tor ou da turbina, devido a flutua

ç8es excessivas Calem dos limites

pre estabelecidos)f dos valores de

certos parâmetros de operação do

reator e que sSo prioritários den

tro do sistema global de segurança

* do reator.

Veneno « representa qualquer material de se

ção de choque de alta absorção,que

absorva neutrons improdutivamente,

removendo-se assim da cadeia de

reações de fissão do reator, diminuindo

a tua. reativldade.
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INTRODUÇÃO

A redução efetiva dos níveis de irradiação a que estão

expostos os trabalhadores de centrais nucleares, exige um

conhecimento profundo dos mecanismos de formação e transporte

das fontes de irradiação encontradas nas diversas áreas da •;

instalação, bem como das condições de trabalho do pessoal '.;

envolvido com determinadas tarefas na central. Para tanto,

faz-se necessário uma investigação detalhada que inclua levanta

mentos radiomêtricos periódicos ( e sempre que necessários )nas

áreas controladas e um exame dos parâmetros que podem afetar a

exposição de determinados grupos engajados em tarefas classifi

cadas como de alto risco do ponto de vista da proteção radio-

lógica. A relação entre a dose de radiação e os efeitos bio

lógicos só se encontra razoavelmente bem estabelecida para doses

consideravelmente altas, so comparadas com aquelas normalmente

registradas na área ocupacional e ainda assim para altas taxas

de dose. Entretanto, nas ultimas décadas tem sido realizados

estudos diversificados nesta área, visando estabelecer uma

relação mais abrangente entre a dose e os efeitos biológicos ,

independente da taxa de dose,com o objetivo de se eliminar o

conceito de limiar de dose, anteriormente estabelecido para

tais efeitos, A evolução da filosofia de segurança e prote -

ção contra as radiações, desde os limites e padrões ' iniciais

até as atuais considerações sobre segurança, conservativa mas
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•dentro de um conceito de " ALMA " ( a redução de níveis de

exposição a valores tão baixos quanto possível, razoável -(um

critério a ser considerado para cada caso em separado),criou a

necessidade de se estabelecer programas de proteção radiolõ -

gica dinâmicos, onde a combinação da relação custo beneficio

com os limites de dose estabelecidos, seja aplicada sempre que

possível e/ou necessário para a tomada de posição em questões

que envolvam a proteção radiolôgica.

Assim, a simples utilização de padrões ou limites re

comendados de exposição tenu-se mostrado insuficiente para ga_

rantir um controle efetivo que vize reduzir, dentro do concei-

to de " ALARA ", os níveis de exposição de todo o pessoal di

reta ou indiretamente ligado â operação do reator. Adicional-

mente, o mero controle das doses individuais constituirá tam

bêm uma deficiência no programa de controle radiolõgico, pois

também a dose coletiva necessita ser mantida dentro do concei-

to "de " ALARA ".

Os dados e informações reunidos para este estudo, foram

obtidos ao longo de sucessivos levantamentos radiométricos rea-

lizados na Unidade 1 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto,

a partir de 1980, e da analise detalhada dos procedimentos -admi.

nistrativos e técnicos da instalação, durante períodos de perma-

nência na central além de intercomparações dos dados com os de

outras centrais nucleares com sistemas semelhantes.

0 presente estudo compreende tanto as operações de rot.1



na ( ou normais ) quanto aquelas ditas extraordinárias ( ou

especiais, como as de manutenção nos circuitos básicos do

reator ), envolvendo sempre que possível, operações simila-

res em centrais nucleares do mesmo tipo. Situações envoi -

vendo acidentes e procedimentos de emergência não estão in

cluldas neste trabalho por consituirem situações que envol-

vem om estudo S oarte.
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{

I
CAPITULO I ;

t

!

DESCRIÇÃO GERAL DE UMA CENTRAL NUCLEAR COM REATOR j

A ÁGUA PRESSURIZADA - PWR •

1.1 Descrição Geral dos Sistemas

Os reatores do tipo PWR pertencem, ã categoria dos reato

res heterogêneos térmicos. Eles operam sob condições tais que

o seu elemento refrigerante ( o arrefecedor - água leve ) não

entra em ebulição, pois a pressão no interior do reator (o

núcleo) e nos circuitos a ele conectados é suficientemente ai

ta para permitir que a ãgua atinja temperaturas elevadas ( da

ordem de 300°C) sem entrar em ebulição,

A ãgua, aquecida devido Cs fissões produzidas no nücleo

do reator, ê conduzida até os geradores de vapor, para aí ce

der calor e retornar (por ação de bombas) ao núcleo, reihi -

ciando o ciclo(Figura 1).

Hos geradores de vapor, a Sgua aquecida passa através de

tubos imersos na Sgua do sistema secundário, a qual se encon

tra ã pressão e temperatura bem inferiores ã do sistema pr.L

mario, passando por este motivo a sofrer um aquecimento até

atingir a forma de vapor. As paredes dos tubos dos geradores

de vapor, 2 prova de pressão, separam os dois sistemas, tor -



FIGURA. 1: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO REATOR.
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nando-os assim independentes - o projeto visa a impossibilidade

de mistura da água de um sistema com a do outro, permitindo a c*.

penas a transferência de calor.

A um reator encontram-se ligados vários circuitos Hoops*)-

dois, no caso da CHAAA - U.l - com um numero correspondente de

geradores de vapor e oombas de recirculação, mas apenas um

pressurizador.

O vapor produzido nos geradores de vapor passa através

das turbinas cedendo energia(sob forma mecânica) ãs mesmas.Por

sua vez, as turbinas acionarão o rotor do gerador, produzindo

energia elétrica. Inicialmente o vapor atravessa uma turbina

de alta pressão, onde parte do vapor movimentará o eixo da

mesma, perdendo pressão e produzindo consequentemente alguma

umidade - dai a existência de um íeparador de umidade, antes

do vapor restante penetrar na turbina de baixa pressão. Na

segunda turbina, o vapor cede energia ao seu eixo, o qual por

sua vez acionará o gerador.

Apôs acionar as turbinas, o vapor ê conduzido ao condtín

sador onde, passando pelos tubosou "caixas" de resfriamento ,

retorna ã sua forma original, como água de alimentação do

secundário. As saldas dos geradores de vapor encontram-se H

gadasãuma única tubulação, que conduz o vapor ã turbina de alta

pressão (Figura 2)



FIGURA 2: ESQUEMA DE UMA CENTRAL NUCLEAR COM REATOR A ÁGUA PRESSURIZADA.
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1.2 Disposição dos Prédios e Instalações da Central

A disposição dos prédios principais, que compõem a cha-

mada "Ilha Nuclear" da unidade 1 da CNAAA e apresentados a

seguir, ê mostrada na figura 3.

Edifício do Reator

Envolvido pelos demais edifícios, -ele consiste básica -
i

mente de duas contenções distintas - uma externa, em concreto j

(a blindagem biológica) e outra interna, em aço - destinadas í

a alojar o reator e o circuito de refrigeração do sistema

primário(Figura 4).

Dentre os sistemas e componentes contidos neste prédio,

destacam-se:

- reator, geradores de vapor, pressurizador, bombas de

circulação, unidades de resfriamento dos componentes
t

internos do envoltório da contenção, tanques acumula- »•

dores, instrumentação interna do núcleo, recombinado- i

res de hidrogênio,'tanques de dreno e de alivio, pis í

cina de recarregamento e trocadores de calor.

Edifício de Segurança

Destina-se a alojar os sistemas encarregados de provar a

segurança do reator, inclusive os dispositivos de emergência
1

para o caso de um acidente. Dentro deste conjunto, incluem-sei
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FIGURA 3: DISPOSIÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA UNIDADE 1

DA CNAAA. r.
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FIGURA 4: O EDIFÍCIO DO REATOR
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- tanques de surto e injeção de boro, trocadores de ca-

lor, tanques de processos e de controle volumêtrico ,

salas de válvulas, bombas de alimentação auxiliar,

tanque de dreno dos pisose unidades de resfriamento.

Edifício Auxiliar Norte

Comporta os sistemas de tratamento da água de refrigera

ção e dos rejeitos radioativos e o armazenamento de gases ra ;

dioativos. Tais sistemas compreendem, basicamente: {
i

- unidades de rejeitos, tanque de armazenagem da água . '

alimentação auxiliar, sistemas de filtragem e desmine

ralização, tanque de dreno e surto do sistema de re

frigeração de componentes, tanques de resinas, siste

ma de bombas, recombinadores de hidrogênio e trocado- .

res de calor. t
l

f
Edifício Auxiliar Sul ;

i

i

Abriga os sistemas auxiliares de emergência e de venti-

lação, bem como outros sistemas de controle, incluindo:

- vestiário, salas de descontaminaçao, ponto de controle

da proteção radiolõgica, sala de contagem e análise de <

amostras, laboratório e oficina "quentes", unidade

de resfriamento, geradores diesel de emergência, sala de ;

Ü
í



12

amostragem do primário, lavanderia, sa la de operação

de válvulas , controle dr .-Kanisroo tias barras de.controle,

oficinas/bombas de carregamento,sala dé controle do reator,sala

do computador, tanque e bomba de drenos de nrodutos químicos,bomba

e tanque de água da lavanderia, sala de primeiros socorros . e

instalações de emergência (cozinha, banheiros, e t c ) .

Edifício do Combustível

Este prédio visa o armazenamento dos combustíveis novo

e irradiado, em duas piscinas separadas. 0 combustível exau-

rido é transferido e mantido sob a água no percurso, da

piscina do reator at? a piscina de armazenamento do combust!

vel irradiado. Neste caso a água representa uma blindagem

transparente e econômica, além de constituir um arrefecedor

para a remoção do calor de decaimento. Após um período de

decaimento adequado o combustível é removido e preparado para

o transporte.
9

As instalações básicas deste edifício, são:

piscina do combustível usado, canal de transferência

do combust?vel,sistemas de refrigeração e Urçeza da água da

piscina, poço do combustível novo e umidades de

purificação do ar.
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Edifício do Turbo - Gerador

f

Constitui uma estrutura industrial típica, onde se alo-

jam os principais componentes do sistema secundário, destacar»

do-se:

- turbinas, gerador, condensadores, bombas e tanques de

dreno e de surto.

1>3 Sistemas Básicos da Instalação -

1.3.1 0 Núcleo do Reator

. Localizado dentro do vaso de pressão do reator, ê
j

precisamente no núcleo que slo produzidas as fissões. All j

encontram-se o refletor, o elemento combustível, as barras de

controle e as fontes para a partida do reator (Figura 5).

0 Vaso de Pressão

Com paredes de aço de cerca de 4 cm de espessura,

o vaso de pressão do reator contém no seu interior, o núcleo

com o elemento combustível, as barras de controle , o elemeii

to refrigerante, a blindagem térmica e outras partes direta

mente associadas ao núcleo do reator.

Quando o reator não se encontra em operação, a

"cabeça" do vaso de pressão pode ser removida para permitir o

acesso ao núcleo do reator.



PIGORA 5, O VASO OE PRESSÃO DO REATOR
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O Refletor

Constitui-se de una camada de material (como grafi

te, berilio e outros) que envolve as paredes internas do

núcleo do reator. A sua finalidade ê a de reduzir a perda

de neutrons (gerados nas reações de fissão que se processam no

elemento combustível), refletindo para o núcleo grande parte

dos mesmos. Os neutrons refletidos produzirão mais fissões ,

aumentando assim o rendimento do reator.

- O Elemento Combustível

O combustível dos-reatores do tipo FWR ê o il (denominado de

material fértil) enriquecido (por elevação do teor de ü). A fissão ocorre

quando o material combustível é irradiado com feixes de neutrons.

0 combustível do reator contêm usualmente uma

mistura de materiais fértíis ( e fissionaveis ) e físseis. A

medida que o combustível é irradiado durante a operação do

reator, átomos do material fissionãvel são consumidos e ao

mesmo tempo novos átomos físseis são formados do material fêr

til. A razão entre os átomos fissionaveis consumidos e aque-

les recentemente formados, depende do projeto do reator.

0 material combustível - diõxldo de urânio: U 0 2

(insolúvel em água e com excelente poder de retenção para

produtos de fissão) - sólido, é fabricado sob a forma de pas_

tilha*, empilhadas dentro de tubos- as "varetas" do elemento

combustível. 0 arranjo das varetas reunidas em feixes é deno
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minado de " elemento conbustível " . O nflcleo do reator po

de conter até mais de uma centena destes elementos conbustí- ,

veis. As varetas são mantidas em estruturas geométricas, fi |

xadas por meio de armaduras ou chapas, com formato de grade-

as "grades espaçadoras". As pastilhas sio incorporadas no

chamado "encapsulamento" do combustível, o qual apresenta-se
t

sob a forma de um revestimento de proteção que evita o con t
I

tacto do material combustível cora o refrigerante do reator , r

constituindo desta forma, parte da estrutura do elemento
i

combustível. Todas as varetas são pressurizadas internamen- \
te com hélio, para reduzir o efeito de fadiga do material.Uma i

o
liga de zircÔnio - o " zircaly " - ê utilizada como material

para o encapsulamento, devido ã sua baixa taxa de corrosão e [

absorção de neutrons, aliada ã sua ótima transmissão de calor.

- As Barras de Controle

A geração de calor ê proporcional ao número de

fissões e consequentemente ã densidade neutrônica (número de

neutrons por unidade de volume). Portanto as operações de

controle devem ser realizadas através da variação da densida

de neutrônica no núcleo do reator. Este ê o processo empre

gado para regular o número de neutrons livres e desta forma

controlar a taxa de fissão. Tal controle é exercido é

exercido por certas substâncias (denominadas de "veneno")tais

como boro,câdndo ou ligas de prata-Indio-cádmio, que possuem un alto
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índice de absorção para neutrons. Normalmente estas substân-

cias são inseridas no reator dentro de barras cilíndricas de

aço inoxidável, ajustáveis, denominadas de barras de controle

e/ou medidante a sua dispersão no refrigerante ( como o ácido

bõrico, dissolvido na água de refrigeração do sistema prima -

rio).

O reator ê equipado com um conjunto de barras em

pregadas no controle de rotina - as "barras reguladoras"-para

o acompanhamento das variações de carga- do reator, o controle

de pequenas variações do transiente de reatividade ou ainda em

operações de desligamento ("shutdown") do reator. Adicionalmen

te, um conjunto suplementar de barras de controle - as " barras

de segurança" - possibilita um desligamento rápido do reator

(com cessamento quase imedidato da cadeia de fissões), num

caso de emergência.

Nos tubos guia, situados na estrutura de suporte,

movimentam-se as barras de controle que compõem o mecanismo ou

elemento de controle, sendo estas, acionadas em conjunto por
>

um mecanismo magnético com catraca, posicionado sobre a"cabeça"

do vaso de pressão do reator.

O elemento combustível e as barras de controle

formam uma unidade única.
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As Fontes de Neutrons

Devido a configuração do elemento combustível e a

atividade inicialmente baixa do núcleo, faz-se necessário o

emprego de fontes de neutrons para a partida do reator.

São empregados dois tipos de fontes; uma primaria

(já ativa) para as partidas inicial e subsequentes (durante a

vida útil do primeiro núcleo do reator), e uma fonte secundá-

ria, utilizada para partidas na fase posterior da vida do

reator e que ê ativada durante os primeiros períodos de ope-

ração do mesmo.

A primeira fonte constitui-se de uma mistura de

polônio e berllio ou de outras fontes de neutrons. Já a

fonte secundária contém uma mistura de antimônio e berllio.

As fontes de partida do reator são semelhantes às

barras de controle no seu aspecto estrutural, acondicionadas

em aço inoxidável.

Os "Internos" do Reator

Consistem de uma estrutura de apoio, superior e

inferior do núcleo e servem para sustentar/ alinhar e guiar

os componentes do núcleo e para direcionar o fluxo do refrige

rante para dentro e para fora destes componentes, além de

sustentar a Instrumentação interna do núcleo.
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1.3.2 O Elemento Refrigerante

Também denominado de "arrefecedor" ou simplesmen

te "refrigerante", ele constitui um fluido cuja função básica

ê remover o calor gerado no núcleo do reator, em conseqüência

das fissões produzidas no seu interior. A água leve ê o

material empregado cano regrigerante nos reatores do tipo ENR.

O quadro de energia liberada no processo de fissão é mais

ou menos o seguinte (22);

- Brergia cdnêtica dos produtos de fissão : 83,0%

- Bnergia cinêtica dos neutrons : 3,0%

- Liberação instantânea de raios gama: 3,0%

" Decaimento radioativo gradual dos produtos de
fissão: 11,0%

. « . « . - • - - - • " s 100,0%

A medida que os neutrons e os produtos de fissão

vão sofrendo colisões, a sua energia cinética é quase instan-

taneamente convertida em calor, sendo a maior parte deste ca

lor gerado no interior do núcleo do reator. A partir de um

nível mínimo de potência de opp ação do reator o mesmo deve

ser refrigerado para evitar o superaquecimento e a posterior

fusão (térmica) do núcleo. Além disto, nos reatores de potên

cia , o calor que i removido do núcleo pelo refrigerante consti^

tui o produto primário do retor.

No caso dos reatores do tipo PWRf o refrigerante

serve também como elemento moderador, refletor e como solvente
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para o material absorvedor de neutrons ( o Moderador própria -

mente dito).

1.3.3 O Elemento Moderador

Ê o material que auxilia o processo de fissão» de

sacelerando os neutrons rápidos ( moderando-os ) . Os neutrons

liberados nas reações em cadeia, deslocam-se a altas velocida-

des, perdendo energia ã medida que colidem elasticamente com

o material do meio, no interior do núcleo do reator. Esta per-

da de velocidade ê desejável, pois os neutrons mais lentos são

mais eficientes para a produção de fissões do que os neutrons

rápidos. Entretanto, num processo no qual muitas colisões es_

tão envolvidas, muitos neutrons correm o risco de colidir com

um átomo que os absorva improdutivamente ( por exemplo, os pro

dutos de fissão ). 0 que se deseja, portanto, é um material

que possua a habilidade de desacelerar os neutrons rapidamente,

sem no entanto absorvê-los ou quepelo menos possua apenas una leve tendência

para tal - este material ê denominado de moderador. Como os

neutrons possuem uma massa aproximadamente igual ã do átomo de

hidrogênio, os materiais que possuem uma concentração razoável

deste elemento (ou outros átomos de baixa densidade), são os

moderadores mais eficazes.

Nos reatores do tipo PWR o moderador empregado é

o boro (ácido borico), dissolvido no elemento refrigerante ,

alim da própria ãgua que constitui o refrigerante do reator .
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A função do ácido bõrico ê a de controlar a longo prazo as

variações da reatividade, causadas pelo esgotamento do combus

tlvel, pela elevação da concentração de produtos de fissão,etc.

O controle da concentração de ácido bõrico no

refrigerante, conforme as necessidades operativas, bem como

de outros parâmetros químicos, 8 denominado de controle ou

ajuste químico do refrigerante.

1.3.4 0 Gerador de Vapor

Este componente representa o ponto de separação

entre o sistema refrigeração do reator ( o primário ) e o

sistema de água de alimentação -vapor (o secundário). (Figura 6).

O gerador de vapor transfere o calor do refrige-

rante do primário para o sistema secundário, produzindo vapor

saturado para acionar as turbinas. Ele constitui um trocador

de calor de feixes verticais, com tubos de inconel em forma

de n .

Um sistema de separação de água-vapor e de

secagem de vapor, situado na parte superior da carcaça do

gerador, proporciona uma baixa umidade residual para o vapor

produzido.

0 espaço do primário do gerador de vapor ê pro

jetado de forma a se evitar a existência de cantos inaccessl-

veis, onde poderiam se fixar elementos radioativos, produtos

de fissão e ativação, carreados pelo elemento refrigerante.



Figura 6: O Gerador de Vapor
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A água de alimentação (oriunda do sistema secundário )

f l u i diretamente para o prêaquecedor, chegando quase ã tempera

tura de saturação antes de alcançar a caldeira(s i tuada próxima

ao topo de prêquecedor). Em seguida, a mistura const i tuída de

água e vapor f l u i para cima até a seção do vapor, onde os separado-

res de umidade redrculam a mistura; daí a água ê reconduzida até a seção

localizada abaixo do prêaquecedor.

Existe ainda una conexão para água de alijnentaçãb de emergência,

situada na altura do ocapartimento superior, para situações de emergência

cano no caso de um "blackout", ou outras situações nas quais as barbas de

água de alimentação principal não estejam disponíveis para operação.

1.3.5 0 Pressurizador

Sua função básica é a de proporcionar altas pressões, para que a

água de refrigeração do núcleo possa atingir temperaturas elevadas sem no

entato entrar em ebulição. Além disto, ele limita e compensa as oscilações

de volume do refrigerante, causadas pelas variações de temperatura do siste

ma, durante trnsientes de carga do reator, sem permitir uma alteração sign!

ficativa na pressão. Este constitui o único ponto do sistema onde o refri-

gerante é mantido â temperatura de saturação.

0 controle de pressão ê realizado com o a u x i l i o de um

aqueciment e l é t r i c o e de uma instalação de chuveiro e

de descarga de a l i v i o (Figura 1 ) . A unidade de aquecimen-

to está posicionada na parte inferior do pressurizador, en

quanto, que a instalação de chuveiro e a válvula de ' alívio encon
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tram-se no topo do mesmo.

As variações de carga ocasionam variações na tem

peratura do arrefecedor, a qual por sua vez, redundará em

expansões e contrações de volume, com fluxos de refrigerante

para dentro e para fora do pressurizador (respectivamente flu

xos positivos e negativos). Durante um fluxo positivo, o

liquido tende a ocupar um volume maior, comprimindo a massa

de vapor e aumentando a pressão interna; consequentemente, o

sistema de chuveiro direciona a água da "perna fria" do sistema

de refrigeração para o esguicho do chuveiro do pressurizador,

condensando parte do vapor e reduzindo assim a pressão inter_

na. Já no caso de um fluxo negativo ( por decréscimo da tem-

peratura do refrigerante)a pressão tende a diminuir, à medida que

o volume de água se reduz e o vapor passa a ocupar uma porção

maior do volume. Esta redução da pressão ativará a unidade

de aquecimento, trazendo a pressão de volta ao seu valor normal.

Entretanto, se um transiente de carga provocar uma

elevação na pressão que não possa ser contida pelo sistema de

chuveiro, as válvulas de alivio serão acionadas, evitando - se

assim um rápido desligamento do reator("trip"), por elevação

demasiada na pressão do refrigerante.
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1.3.6 O Sistema de Blindagens

Uma parte da energia liberada nas fissões não

aparece sob a forma de calor, mas sim como radiações atômicas,

algumas delas com grande poder de penetração. Assim, sendo,o

reator e alguns componentes e sistemas básicos e auxiliares ,

devem receber um eficiente sistema de blindagens, projetado de

modo a fornecer proteção adequada, tanto para o pessoal envol-

vido nas operações e tarefas locais, quanto para a população

em geral.

0 sistema de blindagens de uma instalação como a

unidade 1 da CNAAA, compreende (Figura 4):

- Blindagem Térmica

Também denominada de blindagem interna, ela ser

ve para proteger as paredes do vaso de pressão contra danos

causados pelas radiações e é constituída de uma forração inter

na de aço inoxidável. Além de atenuar boa parte das radiações

gama e alguns neutrons rápidos que escapam do núcleo, ela reduz

a fadiga térmica no vaso de pressão, resultante do calor gera

do pela energia dos raios gama.

- Blindagem Primária

Ê constituída por uma estrutura de concreto re

forçado, de formato cilíndrico, situada aproximadamente no

centro do prédio do reator e envolvendo o vaso de pressão.

Ela limita a ativação, p^los neutrons, de compo -
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nentes e materiais estruturais do edifício do reator, a níveis

aceitáveis e compatíveis com as faixas de doses permissíveis e

prêestabelecidas. Além disto, ela executa o papel de uma

blindagem biológica durante a operação normal do reator ou

nas inspeções de manutenção. Desta forma a blindagem primária

minimiza os níveis de radiação, apôs o desligamento do reator,

para permitir o acesso aos equipamentos do sistema de refrige-

ração do primário.

- Blindagem Secundária

Também denominadas de blindagens adicionais ou

de compartimentação, as blindagens constituem estruturas de

concreto reforçado, com 80 a 90 cm de espessura (1) que formam ;

as paredes de cYwxartimentação dos componentes (geradores . de i

vapor, bombas de circulação, pressurizador, etc) e dos circudL '

tos do sistema de refrigeração do primário, além da parede ex

terna que envolve todos estes comparcimentos, estendendo- se

desde o nível de acesso â contenção (Elevação 3.85) até o

nível de operação ( acima da cabeça do reaÇor ) (1).

Estas estruturas representam um papel de funda -

mental importância na proteção do pessoal contra as radiações

gama que emanam dos produtos de fissão e ativação, transporta

dos do núcleo pelo sistema de refrigeração além de reduzir os f

níveis de radiação oriundos do reator, incluindo as doses

provenientes das atividades do N nos circuitos do primário.

í
l
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Assim sendo, as blindagens secundárias constituem

uma blindagem biológica adicional â blindagem primária, ate -

nuando os campos de radiação de forma a permitir o acesso lî

mitado â contenção, durante a operação do reator. Adicional -

mente, estas blindagens oferecem proteção durante as operações

de recarregamento do núcleo, inspeção, reparos e manutenção ,

que se desenvolvem sob a supervisão geral do setor de proteção

radiolõgica da unidade.

- Contenção de Ano

Estrutura cilíndrica de aço, com cerca de 4cm

de espessura (1) e uma parte superior semi esférica, que envo_l

ve toda a parte interna do edifício do reator (incluindo to -

dos os componentes e sistemas do prédio), é projetada de modo

a suportar grandes elevações de pressão e temperatura internas.

Adicionalmente, esta blindagem serve para conter ou limitar fu

gas de contaminantes radioativos, do interior do prédio para o

meio ambiente, que poderiam vir a ocorrer no caso de um acidente,

isolando de um modo geral a atmosfera interna do prédio do

reator.

- Blindagem Biológica

Também chamada de contenção ou blindagem exter-

na, ela ê constituída por uma estrutura cilíndrica de concreto

reforçado, com aproximadamente 75 cm de espessura (1) e uma

parte superior semi . esférica, que envolve totalmente a conten

ção de aço, com um espaço de separação entre as duas(o "espaço
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anular") de cerca de 1,5 m (1). Por este motivo, ela protege

a contenção de aço contra impactos ou abalos, ou quaisquer agen

tes externos.

A contenção fornece uma blindagem biológica de

grande eficácia contra produtos de fissão e ativação e radia-

ções provenientes do núcleo do reator e dos componentes e

sistemas a ele associados, que de outro modo poderiam at:.n -

gir o meio ambiente.

Durante os períodos de operação do reator, a con

tenção de concreto, juntamente com a de aço, asseguram a ate-

nuação dos níveis de radiação externos ao complexo de blinda-

gens primária e secundária bem como o confinement© de contarei

nantes radioativos no interior da contenção, para garantir que

tais níveis de radiação e contaminação na parte externa ao

prédio do reator possam corresponder à designação das áreas não

controladas.

- Blirtdagem Auxiliar

Nesta categoria estão incluídas todas as estru-

turas de concreto, permanentes ou removíveis, que blindam as

numerosas fontes de radiação, nos sistemas ditos auxiliares ,

tais como o de controle químico e voluntêtrico, de reciclagem de

boro, de amostragem do refrigerante do reator, de espargimento

da contenção e outros mais, localizados nos edifícios auxilia-

res ( norte e sul ), da segurança e do combustível.

Os sistemas e componentes altamente radioativos ,
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tais COBO os de filtração e purificação, tanques, etc., são

isolados em conpartimentos blindados. As válvulas e bombas

são grupadas em compartimentos separados, adjacentes aos

componentes maiores do sistema.

O acesso aos compartimentos com elevado grau de

radioatividade ê feito por meio de labirintos, através das

blindagens, para maior proteção das áreas adjacentes.

Todos os edifícios são constituídos de uma es -

trutura reforçada de concreto e independentes entre si, com

espaços de separação suficientes para assegurar proteção ade

quada para os casos de acidentes com sobrecargas de pressão

no prédio do reator.

1.4 Sistemas Auxiliares e de Controle da Instalação

Os sistemas auxiliares estão localizados no espaço anu-

lar inferior da contenção (edifício do reator) e nos edifí -

cios auxiliares ( auxiliares norte e sul,, edifício da seguran

ça e edifício do combustível ). Estes sistemas são indispen-

saveis para a operação correta e segura da central . nuclear

(Figura 7).

1,4,1 Sistema de Controle Químico e Volumêtrico

0 objetivo básico deste sistema i o de alimentar,

purificar e recuparar a água do sistema de refrigeração do
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reator, além de fornecer ãgua de vedação ( para a vedação do

eixo das bombas principais de circulação), ajustar o excesso

de hidrogênio para compensar a radiólise no refrigerante e

adicionar produtos químicos para equilibrar o pH.

O sistema de controle volumêtrico faz a compensa-

ção das variações de volume do refrigerante do primário, man

téir. o nível de ãgua do pressurizador quando o refrigerante e£

tá quente e fornece ãgua ã alta pressão ao pressurizador quan

do o refrigerante esta frio. Adicionalmente este sistema

retira continuamente uma certa quantidade do refrigerante em

circulação e a envia aos sistemas de purificação, injetando-

a de volta ao circuito apôs uma adição de ácido bôrico ( se

necessário ) . O refrigerante percorre um sistema de puri-

ficação que consiste de trocadores de íons, filtros mecânicos

e um desgaseificador; cs filtros juntamente com os trocadores

removem as impurezas dissolvidas e em suspensão, eliminando

também o Li-7 produzido no núcleo a partir do B-10, fazendo o

ajuste do pH. A resina gasta neste processo é transferida

após longo período de uso, para um tanque, de onde é remo-

vida como rejeito. No desgaseificador, os gases de fissão e

aqueles portadores de hidrogênio e nitrogênio, são removidos

do refrigerante. Esta operação visa manter um elevado grau

de pureza da ãgua de refrigeração, através da remoção de pro-

dutos de fissão e corrosão em suspensão ou dissolvidos no re

frigerante.



Visando reduzir a taxa de descarga de efluentes

radioativos líquidos, devida aos excessos de refrigerante com

altas teores de boro ( que ocorre em determinadas operações

do reator, tais como a partida e o desligamento), ê feita

a circulação destes excedentes através do sistema de contro-

le químico e volumêtrico, atê a instalação de recuperação ou

reciclagem de ãcido bõrico. Nesta instalação,um sistema de

evaporação separa o ácido bõrico da água de refrigeração, sen

do o destilado e o concentrado obtidos, armazenados para se

irem reconduzidos ao reator quando necessário, desta forma

a concentração de ãcido bõrico no refrigerante i mantida sob

controle ( ajuste químico do refrigerante ) .

1.4.2 Sistema de Remoção do Calor Residual

A tarefa básica, do arrefecimento residualé a trans

ferência de calor do sistema de refrigeração do reator para

o sistema de refrigeração de componentes, para reduzir a

temperatura do refrigerante do primário durante as operações

de desligamento do reator. Alem disto, este sistema ê uti-

lizado para a transferência da água de recarregamento entre a

cavidade e o tanque de armazenamento, antes e após as opera-

ções de recarregamento do combustível.

O'sistema de remoção do calor residual rode ainda ser em

pregado em conjunção com o sistema de injeção de segurança,, para o

arrefecimento do núcleo em caso de emergência (envolvendo perdas de

refirgerante que possam ser compensadas pelo sistema de
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controle • 'volumetricô).

1.4.3 Sis tona de Injeção de Segurança

Este sistema ten por objetivo o sistema primário

com água borada, afim de limitar a temperatura do encapsula-

mento das varetas no caso de um acidente com perda de elemen

to refrigerante. Agindo desta forma, ele evita a fusão do

encapsulamento do material combustível, bem como a distorção

de geometria do núcleo e reduz as rupturas das tubulações do

primário a níveis desprezíveis.

1.4.4' Sistema de Ventilação

0 objetivo básico da ventilação ou climatizaçlo

dos prédios de uma central nuclear ê o de manter um ambien-

te adequado para o equipamento e para o pessoal das instalai

ções, bem como a proteção contra a contaminação radioativa do

ar, das pessoas envolvidas com a operação da central e do

público em geral. Adicionalmente, a ventilação é de importân

cia fundamental no controle das condições de pressão e tempe

ratura internas dos prédios de cada unidade da central.

Os edifícios da central são supridos normalmente

com ar exterior purificado por sistemas de filtraçlo. O

sistema de descarga do ar interno das áreas com potencial de

contaminação, opera através de fluxo dirigido. Qualquer fuga

de material radioativo veiculado pelo ar S retida nos siste -
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•as de filtraçao do ar de descarga.

Quaisquer descargas de ar, provenientes de ãreas

potencialmente contaminadas, são dirigidas pelo sistema de

exaustão e descarga para uma única chaminé (o "Vent"), onde

serão monitorados continuamente segundo o seu grau de radioa

tividade antes de serem lançadas na atmosfera. Paralelamente,

todos os sistemas de exaustão do ar das referidas ãreas são

equipados com filtros mecânicos de alta eficiência de reten -

ção, para partículas e filtros de carvão, para iodo radioa

tivo.

Assim como para qualquer liberação de efluentes ra

dioativos, os valores de emissão do ar de descarga, quanto à

presença de radionuclldeos no mesmo, são fixados pelas autori^

dades de licenciamento e fiscalização, era função do local de

de descarga. Da mesma forma, a estrutura e a capacidade do

sistema de ventilação são determinadas pelo projeto dos edifl^

cios da central, considerando-se a acessibilidade dos recin

tos e a minimização da exposição radiolôgica ocupacional e

ambiental.

Todos os componentes dos sistemas de ventilação e

controle de liberação de gases ( assim como aqueles referentes

aos líquidos ) são projetados com reservasadequadas, redundan-

tes e ligados ao suprimento de energia elétrica de emergência.

—' Sistema de ventilação do edifício do reator

0 sistema de ventilação da contenção tem como
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objetivos básicos:

- Limitar os acréscimos de temperatura e pressão

internas.

- Permitir a purificação do ar e consequentemente

o acesso de pessoal ã determinadas áreas, duran

te a operação normal ou apÕs o desligamento do

reator.

- Ventilar a cavidade do vaso do reator para a

remoção do calor produzido por liberações térroi

cas e pelas radiações gama.

- Limitar a temperatura máxima da superfície de

concreto ao redor do vaso do reator e consequen

temente, do ar em torno da instrumentação exte-

rior ao núcleo.

- Minimizar o risco radiolôgico para o pessoal de

operação e manutenção.

Durante a operação normal do reator, a temperatura

e a pressão internas da contenção são controladas pelo siste-

ma de ventilação e circulação do ar, enquanto as impurezas em

suspensão são coletadas pelo sistema de filtração do ar

circulante.

Para evitar fugas de elementos radioativos para a

atmosfera durante a operação do reator, o interior do prédio

da contenção ê mantido ã uma pressão negativa em relação ao

meio externo. No caso da pressão interna da contenção se
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elevar acima da pressão atmosférica, todas as penetrações do

Bistema são fechadas automaticamente e entra em funcionamento

um sistema de exaustão, estabelecendo-se assim uma barreira de

baixa pressão entre o edifício do reator e a atmosfera externa.

Tal processo evita uma emissão descontrolada de radioatividade,

mesmo em caso de acidente.

Após o desligamento do reator, o interior da con -

tenção i purificado com o auxilio de filtros do sistema de

recirculação de ar e uma vez alcançado um determinado nível de

atividade no ar (ou grau de pureza), é ligado o sistema de

entrada do ar externo; a baixa pressão (ou pressão negativa) é

mantida neste caso, pelo sistema de descarga(exaustão) do ar

interno.

0 sistema de arrefecimento e circulação do ar, du

rante a operação normal do reator, funciona também para res -

friar os mecanismos das barras 1e controle e a atmosfera da

contenção. Em caso de acidente, com perda do elemento refrige

rante, este sistema pode operar em conjunto com os sistemas de

injeção de segurança e de remoção do calor residual, para lind

tar a fuga de elementos radioativos e reduzir a temperatura in

terna da contenção, minimizando assim a elevação da pressão

interna.

Durante qualquer descarga do ar da contenção para

o meio ambiente, os monitores de gases e partículas indicam os

níveis de radioatividade no ar, sendo estes dados então utili-
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xados para a liberação ou não da descarga.

— Sistema de ventilação dos edifícios auxiliares

Os edifícios auxiliares devem possuir sistemas de

ventilação independentes para as áreas de acesso controlado

(potencialmente contaminadas)e para as de acesso não controlado

(áreas livres de contaminação), além de serem projetados de

forma a possibilitar o isolamento de qualquer área sempre que

houver risco de disseminação da contaminação pelo ar.

O sistema de ventilação deve ser balanceado de

modo a criar uma pressão*ligeiramente negativa nas áreas in

ternas em relação â pressão atmosférica, para evitar fugas de

elementos radioativos para o meio ambiente. Já a sala de

controle é mantida â uma pressão ligeiramente superior ã do

resto do prédio(edifício auxiliar sul) afim de se evitar a

sua contaminação. Com este mesmo propósito o sistema de

condicionamento e ventilação do ar da sala de controle , é

projetado de forma a assegurar condições de habitabilidade mesmo

após um acidente, com ar purificado, exaustão, filtração do

ar circulante, controle de temperatura, pressão e umidade

relativa do ar e monitoração do ambiente,

0 fluxo de ar é dirigido, pelos sistemas de

ventilação das áreas potencialmente contaminadas, no sentido

das áreas de menor para as de maior potencial de contaminação.
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1.4.5 Sistema de Processamento de Rejeitos Radioativos

Este sistema tea como função a retenção» o trata

mento e a eliminação dos rejeitos radioativos produzidos duxan

te as operações especiais ou de rotina da instalação, e pode

ser dividido em três subsistemas:

19 Sistema de Processamento de Líquidos

Este sistema é projetado para receber, separar ,

processar, reciclar e descarregar os rejeitos líquidos, levan-

do er. conta o potencial de exposição às .radiações para o pes

soai da instalação e as quantidades de liberações radioativas

para o meio ambiente, assegurando que o controle global de

exposição seja mantido dentro da filosofia de ALARA.

O sistema processa tanto os líquidos tritiados e

gaseifiçados, quanto os não tritiados e desgaseificados. Os

líquidos tritiados são reciclados dentro dos sistemas e circui

tos selados da instalação, enquanto que os não tritiados são

coletados, processados, monitorados e descarregados através do

tanque preliminar de descarga (tanque de controle ou de

monitoração) (Figura 8}.

Os líquidos tritiados e gaseifiçados:

Dentre estes incluem-se os drenos líquidos gasei^

ficados de fontes tais como fugas de conexões de válvulas, bom

bas e outros equipamentos, transbordamentos de tanques e drenos

de componentes dos sistemas auxiliares que contenham 'líquidos

radioativos.



39

FIGURA 8: SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE REJEITOS LÍQUIDOS
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Os drenos gaseificados são conduzidos ao tanque

de retenção, onde são coletados e reunidos para processamento

periódico através de filtros e do evaporador de rejeito. O

condensado proveniente do evaporador, ê processado através de

um desmineralizador, sendo então conduzido ao tanque do

condensado. Quando uma quantidade suficiente de água é

coletada neste tanque, ela ê transferida para o tanque de

armazenamento de água de reposição ou reciclagem, para a

sua reutilização. Para assegurar condições apropriadas de

operação deste sistema, devem ser coletadas periodicamente a

mostras do condensado; se uma amostra indicar necessidade de

reprocessamento, o condensado pode ser conduzido através do

desmineralizador ou reconduzido até o tanque de retenção,para

uma evaporação adicional.

0 material concentrado (o resíduo final), prove

nente do evaporador, é norralmeute enviado à estação de enca-

psulamento de rejeito e classificado como rejeito sólido, a

não ser que possa ser reaproveitado para a reciclagem do

ácido bõrico.

0 sistema de-reciclagem de boro recebeereci -

cia efluentes do sistema de refrigeração do reator para reutJL

lização do ácido bõrico e da água de reposição. A descontam!-

nação do efluente é feita através de desmineralização e desg<a

seificação da mistura líquido-gãs, empregando a evaporação para

separar e recuperar o ãcido bõrico e a água de reposição.
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Os drenos tritiados desgaseificados são normal

mente conduzidos até os tanques de retenção e reciclagem ( do

sistema de controle químico e volumêtrlco), para processamento

e reutilização. Os gases não condensãveis são liberados para

a chaminé.

- Os líquidos não tritiados e desgaseificados

Os líquidos radioativos são coletados segundo a

sua origem e o seu grau de contaminação .e armazenados proviso-

riamente. A maior parte das águas servidas (usadas)de baixa

atividade, pode ser purificada pelo processo de evaporação ou

precipitação química, com uma filtração adicional, monitorada

e em seguida liberada através do canal de descarga. Os líqui-

dos de atividade mais elevada são descontaminados quase que

exclusivamente por evaporação, etapa esta que pode ainda ser

coiplenentada por trocadores de íons, se necessário.

Os tanques de retenção de drenos, para o pro -

cessamento de rejeito não tritiado e desgaseificado recebem

líquidos provenientes dos drenos de águas de lavagem e mate -

riais não detergentes (tanque do dreno de pisos), dos drenos

da lavanderia, dos chuveiros "quentes" e de materiais deter -

gentes (tanque do dreno da lavanderia e dos chuveiros) e dos

laboratórios (tanque do dreno químico e tanque do dreno de

pisos).

Os líquidos coletados são monitorados e, se
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necessário, passam em seguida, volume a volume, oor um eouioa-

mento de filtracao e desmineralizacao. Os líquidos assim Dro -

cessados são coletados em um tanque de monitoração de rejeito,

monitorados para determinação da atividade retida e posterior-

mente liberados para o meio ambiente, através do canal de

descarga. Caso a concentração de radionuclídeos torne-se ex-

cessiva, o liquido pode ser conduzido ao evaporador de rejeito

e, dependendo do grau de radioatividade e do volume de liquido

envolvido, pode-se optar por uma linha alternativa que conduzi

rã o rejeito diretamente ã estação de encapsulamento.

As resinas já usadas são apenas tratadas atra -

vis de lavagem com água sob alta pressão , sendo levadas para

,o tanque de resinas usadas, para armazenamento e posterior en-

capsulamento e estocagem como rejeito solido. Nenhum processo

de regeneração ou purificação é aplicado âs resinas. A água

utilizada na lavagem das resinas é proveniente do tanque de

armazenamento de água de reposição e apôs a sua decantação, do tanque

de resinas usadas, ela ê conduzida até o tanque de retenção de

rejeito; em condições normais de operação,' nenhuma fração des

te volume precisa ser liberado.

Normalmente os líquidos conduzidos ao tanque da

lavanderia e dos chuveiros vão para o tanque de monitoração ,

sem necessidade de processamento intermediário. Já o material

coletado no tanque do dreno químico passa diretamente para a

fase de encapsulamento.
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Sob condições normais, a atividade liberada no

canal de descarqa constitui apenas uma pequena fração dos li

mites estabelecidos pelo órgão licenciador.

Durante condições anormais, com fugas excessi-

vas de refrigerante do sistema primário ou de tal funcionamen

to temporário do sistema processamento de rejeitos líquidos ,

hã possibilidade de um processamento adicional ou alternati-

vo, de modo a limitar as liberações a valores aproximados da

queles encontrados durante a operação normal dos sistemas.

29 Sistema de Processamento de Gases

O sistema de processamento de rejeitos gasosos

remove os produtos gasosos de fissãc do sistema de refriqera

ção do primário, podendo retê-los indefinidamente afim de

eliminar a necessidade de liberação de efluentes gasosos com

elevados teores de elementos radioativos, exceto em casos es

peciais de purga áa contenção. Adicionalmente este sistema

também remove os gases do evaporador de reciclagem de boro,do

tanque de dreno do primário e dos tanques de retenção e recli

clagem. (Figura 9).

Em condições normais de operação, é feita a

circulação continua de nitrogênio nas linhas de gases, por um

sistema de compressão. 0 hidrogênio puro ê injetado no tan -

que de controle volumétrico, onde irá se misturar aos gases de

fissão oriundos do refrigerante do primário. Fm seguida o

hidrogênio contaminado é lançado na corrente de nitrogênio cir
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FIGURA 9 : SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE REJEITOS GASOSOS
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culante, carreando os gases de fissão através do sistema de

processamento de rejeitos gasosos. A mistura (gases de fis -

são + hidrogênio + nitrogênio) ê bombeada pelo compressor ate

o reconbinador, onde ê adicionado oxigênio para reduiir o

teor de hidrogênio, por oxidação sobre uma superfície catall-

tica, resultando . na formação de vapor d'água; este por sua

vez ê condensado e removido e o volume restante (de isõtopos

gasosos retidos no diluente nitrogenado) ê transportado do

recombinador ate os tanques de decaimento, onde a atividade

acumulada ê retida. Dos tanques de decaimento, o gás flui de

volta ao compressor, para completar o circuito; assim a mis tu

ra contendo hidrogênio é reciclada através do circuito até

que um baixo nível residual de hidrogênio seja alcançado.

Os gases nobres de fissão, obtidos quando da

•' desgaseificaçao do arrefecedor, são conduzidos através de um

I
sistema de retardamento (equipado com filtros de carvão ativa

4 —

í do) ou armazenados em tanques de decaimento até que se torne

viável a sua liberação pela chaminé, de forma controlada.
1 % ,

Os aerosols radioativos particulados e o

lodo em forma gasosa, passam por um sistema de filtraçio(fil-

tros mecânicos ultrafinos e filtros de carvão ativado). Os

gases radioativos de baixa atividade filtráveis (acumulados a

partir de operações de desligamento e descargas do tanque de

alivio do pressurizador) poderão, após controle por monitora-

ção, ser liberados apôs seu decaimento, diretamente de um



46

tanque de contenção para a atnosfera, considerando-se a sua

grande diluição no ar de descarga.

0 sistema de processamento de rejeitos gasosos

é capaz de reter gases radioativos dentro dos tanques de decai

mento, â uma pressão DOUCO superior ã atmosférica, durante to

da a vida da unidade da central.

39 Sistema de Processamento de Rejeito Sólido

Os rejeitos sólidos da instalação compõem-se do

concentrado dos evaporadores, de resinas usadas, filtros e di

versos outros materiais contaminados como vidraria, etc. Eles

são compactados dentro de tambores, na estação de encapsulamen

to de rejeito e estocados para embarque. A quase totalidade

deste material ê manipulado mecanicamente, ã distância e com

o emprego de blindagens para a minimização da exposição do

pessoal envolvido nestas operações.

Um monitor fixo de radiação, localizado na área

de manipulação e encapusulamento, permite que o operador ve

rifique, ã distância,através do indicador'de taxa de exposi -

ção gama localizado no painel de controle, os níveis de radia

cão durante toda a operação. Paralelamente, uma monitoração

adicional, com detetores portáteis, pode ser executada durante

as operações.

1.4.6 Sistema de Água de Refrigeração de Componentes

Este sistema ê projetado para fornecer água de
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refrigeração para vários componentes da instalação, tanto du

rante operação normal quanto nas operações de desligamento ou

apôs uma situação de acidente. Ele atua como sistema interme

diário entre o sistema de refrigeração do reator e o sistema de

águas de serviço.

Além de dissipar o calor refletido, de vários

componentes, tal sistema remove o calor residual do refrige -

rante do reator, através do sistema de remoção do calor

residual.

1.4.7 Sistema de Águas de Serviço

Este sistema fornece a ãqua para os trocadores

de calor do sistema de água de refrigeração de componentes e

para os arrefecedores dos geradores diesel de emergência. O

suprimento de água de serviço é vital para todas as fases da

operação da instalação e o sistema de águas de serviço forne-

ce água de refrigeração tanto para operação normal quanto para

as situações de emergência da unidade ou para a operação de

desligamento do reator.
«

A água utilizada ê desmineralizada e livre de

gases e provém do sistema de água desmineralizaãa, do sistema

de água de reposição ou compensação do reator. Para evitar a

contaminação do sistema de refrigeração de componentes com a

água salgada, proveniente de fugas através da tubulação dos

trocadores de calor, o sistema de reposição é mantido ã uma

pressão superior â do sistema de águas de serviço*
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Uma função adicional deste sistema ê o bombea-

mento auxiliar de água de alimentação, como uma fonte de ali

mentação de emergência.

1«4«8 Sistema de Manipulação do Elemento Combustível

0 sistema geral de manipulação do combustível

compreende quatro setores: a cavidade de recarregamento (cavi-

dade do reator), o canal de transferência do combustível, a

piscina de armazenamento do combustível exaurido e a área de

estocagem do combustível novo. Os dois primeiros setores são

inundados apenas durante o desligamento do reator para o

recarregamento do núcleo, enquanto que a piscina é mantida sem

pre cheia e acessível ao pessoal de operação. A cavidade e o

canal de tansferência encontram-se ligados ã piscina pelo tu

bo de transferência do combustível, através do qual um mecanis

mo submerso executa o transporte do elemento combustível.

0 combustível exaurido é manipulado sob a água

desde o instante em que abandona o vaso do reator até a sua

colocação no recipiente blindado para o seu tansporte para

outro local. Para assegurar condições de subcriticalidade du

rante a operação de recarregamento, é adicionado ácido bórico ã

água do sistema.

0 combustível novo é armazenado em estruturas Io

calizadas em uma área reservada para este fim, no poço do com

bustlvel novo. Tal área fornece condições para manipulação,ins

peção e segurança.
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Para a operação de recarreganento, a cavidade ê

cheia com água borada, formando uma piscina acima do núcleo do

reator; a camada de água é suficiente para limitar os níveis

de radiação gama na superfície da ãgua a valores aceitáveis. ,

durante todo o período de transferência do combustível.

Adjacente à piscina de armazenamento do combus-

tível exaurido, encontra-se a área de descontaminação, Neste

setor todo o equipamento e ferramentas de manipulação, bem como

as superfícies externas dos recipientes de transporte sao des -

contaminadas e em seguida monitoradas.

O sistema de arrefecimento ãt piscina do combus-

tível usado remove da ãgua o calor de decaimento, gerado pelos

elementos combustíveis armazenados, além de purificar a ãgua

de recarregamento, da piscina e do canal de transferência.

1-4.9 Sistema de Instrumentação e Controle

Este ê um sistema coordenado e centralizado cajo

propósito ê o de fornecer proteção automática e controle adequa

do contra a operação insegura ou imprópria do reator. Ele çon -

siste dos seguintes sistemas:

- Sistema de controle e proteção do reator

- Sistema de instrumentação nuclear

- Sistema de controle da ãgua de alimentação

- Sistema de instrumentação interna do núcleo

A seguir encontra-se, resumidamente, a função de

cada um destes sistemas.
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- Sistema de Controle e Proteção do Reator

O controle global da reativi<*ade do núcleo do

reator é feito basicamente pela combinação do ajuste químico do

refrigerante e pelo controle dos "bancos" (grupos) de barras de

controle. Pelo ajuste da concentração de ácido bõrico no refri

gerante do reator, obtem-se uma regulação a longo prazo da rea-

tividade do núcleo - tal como é feito para o acompanhamento das

variações ocasionadas pela queima do combustível ou pelos tran-

sientes de xenônio - enquanto que a movimentação dos bancos de

barras de controle permite um ajuste a curto prazo da reativida

de - como no caso das variações bruscas de potência ou em um

"trip" do reator.

O sistema de controle e proteção possibilita o

controle automático dos bancos de barras de controle durante a

operação do reator, utilizando como sinais de comando, varia -

veis tais como fluxo de neutrons, temperatura do refrigerante,

pressão, vazão, posição das barras de controle e demanda térmi

ca da instalação.

Adicionalmente, o sistema de controle químico e

volumêtrico serve como sistema de controle secundário do reator,

para a regulação a longo prazo da reatividade, através da

adição de quantidade variáveis de solução de ácido bõrico.

Dentro deste sistema, devem ainda ser ressalta-

dos os seguintes controlesi

a) Controle de Temperatura do Reator.
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U B/A

•
A sua função básica ê a de manter, durante a ope

ração do reator e em regime estável, uma temperatura média (média

entre as temperaturas de entrada e saída do refrigerante no

núcleo) programada do refrigerante, a qual varia proporcional-

mente com a carga da turbina. Este controle também limita os

transientes de sistema da instalação, para estabelecer os limi-

tes da temperatura programada em caso de perturbações especl

ficas de carga.

O controlador dirige a movimentação de grupos pre

determinados de bancos de barras - grupos de controle - para elevar

ou reduzir a potência do reator, de acordo com as necessidades,

para que seja mantida a temperatura média desejada no refrige-

rante.

Além da temperatura média, também sao utiliza

dos sinais indicadores da potência da turbina é do fluxo de

neutrons, para tornar mais precisa a resposta do controladoras

grandes e rápidas variações de carga.

b) Controle de Descarga de Vapor

Este controle é empregado para remover o calor

sensível armazenado no sistema de refrigeração, no caso de uma

grande remoção de carga ou de um "trip" do reator.

A temperatura média do refrigerante e a pressão

de vapor são variáveis cujos sinais ativam este sistema, o qual

encontra-se interligado â demanda térmica da instalação, para

melhorar a resposta do controle global,

0 fluxo de descarga de vapor é reduzido propor-
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cional«ente, a medida que as barras de controle agem para di-

minuir a temperatura mídia do refrigerante.

Apôs UM "trip" do reator ou da turbina, o calor

de decaimento e o calor sensível armazenados no refrigerante ,

sF.o removidos sem necessidade do emprego das válvulas de segu-

rança do gerador de vapor, bastando para tal, uma descarga con

trolada de vapor para o condensador e uma injeção de água de

alimentação para o gerador de vapor. A temperatura do refrige_

rante decresce até atingir as condições.de ausência de carga da

turbina, sendo então mantida pela descarga de vapor para os

condensadores, o que efetua a remoção do calor residual.

c) Sistema de Barras de Controle Total

Este siãtema compreende dois tipos de grupos de

barras: as de controle propriamente dito e as de desligamento.

Os grupos de barras de controle são utilizados juntamente com

o ajuste químico, para permitir o controle de reatividade — po

tenda do reator, enquanto que os grupos de desligamento são

empregados juntamente com os de controle para possibilitar um

rápido e seguro desligamento do reator.

A operação destes dois grupos de barras é pro -

gramada de tal maneira que, da partida do reator até uma deter

minada faixa de potência (cerca de 1%), todas as barras são

mantidas fora da estrutura do combustível. Durante a operação

normal do reator, oa grupos de controle são inscritos segundo

uma seqüência programada de bancos de barras, para propiciar
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o controle da reatividade durante a partida e nas variações de

potência do reator. Jãos grupos de desligamento permanecem fo

ra da estrutura do combustível até que se torne necessário a

sua utilização.

Os grupos de desligamento são operados manualmen

te, enquanto que os de controle podem ser operados tanto manual

quanto automaticamente.

d) Sistema de Barras de Controle Parcial

Tal sistema permite uara flexibilidade adicional

na correção da distribuição axial de potência do núcleo e o

amortecimento das oscilações axial? devidas ao xenônio.

Os grupos de barras de controle parcial são

operados manualmente e de modo simultâneo(como um único banco

de barras), sempre que necessário, para manter uma relaçãoprees

tabelecida entre os níveis de geração de potência superior e

inferior do núcleo, com base nos sinais fornecidos por câmaras

de ionização localizadas fora do núcleo (instrumentação nuclear

exterior ao núcleo). Este sistema não possui nenhuma função li

gada a "trips" do reator.

e) Interligações entre os Sistemas de Segurança

A operação automática dos bancos de controle en

contra-se ligado ãs medidas de "output" da turbina, para evitar

a ação do controle automático abaixo de um determinado percen -

tual da potência total. Além disto os controles manual e automá

tico encontram-se interligados às medidas de temperatura do
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refrigerante, do fluxo de neutrons e â indicação de queda das

barras de controle, para evitar a possibilidade eventual de

uma sobrecarga.

f) Sistema de Proteção do Reator

Este sistema recebe os sinais provenientes dos

sistemas de instrumentação nuclear e de processo, do painel de

controle e de outros dispositivos e os combina de acordo com

uma lógica preestabelecida, para produzir os sinais de comando

que acionarão os mecanismos de "trip" e de operação de seguran

ça do reator.

Os sinais recebidos por este sistema são o sî

nal manual de "trip" e sinais de "trip" provenientes do fluxo

de neutrons, do refrigerante do primário, do pressurizador, do

gerador de vapor, da turbina e da injeção de segurança.

— Sistema de Instrumentação Nuclear ( exterior ao

núcleo)

Este sistema monitora 03 níveis de potência do

reator até 120% da potência total deste. A monitoração é fei-

ta através de detetores de fluxo de neutrons, posicionados ao

redor do reator , nas paredes da blindagem primária(adjacente

ao vaso de pressão do reator). Estes monitores fornecem si

nais de indicação, controle e alarme, para a proteção segura

do reator, através da limitação da sua potência máxima. Eles

são divididos, segundo a sua faixa de medida do fluxo de neu -
f
\ trona, em 3 canaisj
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- Canais de faixa interior( ou canais da fonte);

que utilizam contadores proporcionais e fornecem

informações sobre o nível de "trip" do reator e

sinais de alarme para o sistema de controle e

proteção do reator.

Estes canais são empregados também no desliga -

mento do reator, fornecendo sinais de alarme para

qualquer acréscimo extraordinário na reatividade

e durante as fases iniciais da partida do reator

(com sinais audíveis, proporcionais ã taxa de

contagem do fluxo de neutrons).

- Canais da faixa intermediária (canais interme-

diários) ; que empregam câmaras de ionizaçio e

fornecem sinais de alarme para altos fluxos de

neutrons e sinais de "trip". Para maior seguran

ça, o sistema apresenta uma continuidade nas

faixas de medidas e xidicações (os canais inter-

mediários cobrem também uma parte das faixas in

ferior e superior de fluxo de neutrons).

- Canais da faixa de potência; que utilizam cã

maras de ionizaçâo e fornecem informações sobre

a distribuição axial e radial de potência do rea

tor(usadas para o ajuste de posição das barras

de controle parcial) e sinais de "trip", contra

excursões de potência e para o sistema de prote-
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ção, contra picos de potência. Estes canais

enviam também sinais que permitem determinar a '

velocidade e o sentido de deslocamento das bar

ras de controle do reator.

— Sistema de Instrumentação Interna do Núcleo

As informações necessárias para a determinação

da distribuição de potência no núcleo, além de outros fatores

necessários ao controle do reator, são fornecidas por este

sistema.

A instrumentação utilizada, consiste de termo-

pares e de detetores moveis de neutrons. Os termopares são

posicionados em locais predeterminados, para a medição da

temperatura do refrigerante, nas extremidades da estrutura do

elemento combustível, o que permite a monitoração da variação

de entalpia do refrigerante e da distribuição radial de potên

cia do núcleo. Os detetores de fluxo de neutrons (câmaras mi

niaturizadas) podem monitorar qualquer setor da estrutura do

elemento combustível, fornecendo assim um quadro extremamente

preciso da distribuição do fluxo de neutrons no interior do

núcleo.

Os dados referentes â temperatura e ao fluxo

de neutrons podem ser empregados para determinar a distribui-

ção tridimensional de potência do núcleo, sempre que necessá-

rio. Por sua vez esta informação pode ser também utilizada

para verificar a calibração e a resposta dos detetores de

fluxo d* neutron», posicionado» externamente ao vaso de pressão
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e para a determinação da densidade linear de potência, da

na do combustível e dos inventários de combustível.

Todos estes fatores são de grande valia para o

acompanhamento das condições do núcleo, para que ações correti

vas possam ser efetivadas antes que uma determinada condição

de anormalidade operacional se torne excessiva.

— Sistema de Controle de Água de Alimentação

Cada gerador de vapor tem o seu nível de água

controlado individualmente, através de uma instrumentação de

controle e verificação de nível, pressão e fluxo de água de

alimentação e vazão de vapor.

As variáveis de processo utilizadas por este sis.

tema são : nível de água no gerador de vapor, fluxo de água de

alimentação e vazão de vapor. Quando o nível d'água chega a

uma valor preestabelecido, o sistema de controle mantém o flu-

xo de água de alimentação igual à vazão de vapor. Uma mudança

no nível d'água (devida ã var—çôes no fluxo de água de alimen

tação) acionará imediatamente o controle de água de alimenta-

ção / vazão de vapor, o qual tomará medidas corretivas no

sentido de rebalancear o fluxo d'água para a vazão do vapor e,

desta forma, restaurar o nível d'água no gerador de vapor.

0 sistema auxiliar de água de alimentação mantém

o nível de água necessário para a remoção do calor de decaimen

to e para a refrigeração do sistema primário, quando o sistema

principal de água de alimentação encontra-se inoperante ou em
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caso de perda do refrigerante. Este sistema fornece água de

refrigeração para o resfriamento dos componentes do primário

até que seja alcançada uma temperatura na qual o sistema de

remoção do calor residual possa ser utilizado.

1*4.10 Sistema de Monitoração de Radiações

A função deste sistema ê a de monitorar os

níveis de radiação em determinadas áreas, sistemas e nas

linhas de lançamento de efluentes das instalações da central.

No caso de um ou mais destes níveis exceder aos valores pre-

determinados e considerados como normais ou seguros, un

sistema de alarmes será ativado e medidas corretivas serão

imediatamente adotadas. Desta forma este sistema constitui

um meio eficaz de deteção de mal funcionamento* e danos em

equipamentos e sistemas da instalação e de acompanhamento das

variações temporais nas fontes de radiação, além de fornecer

os dados necessários para o controle de acesso ãs áreas e

para a monitoração e vigília das variações de exposições que

possam exceder determinados limites,reduzindo assim os ris-

cos radiolôgicos ocupacionais.

Os sinais 'emitidos por cada monitor(os " ca-

nais de medida ou monitoração")são transmitidos aos módulos

do sistema de monitoração, localizados na sala de controle do

reator, para leitura e registro dos valores indicados, Qual̂

quer nível anormal de radiação detetado, acionara o sistema

de alarme, o qual também poderá ser ativado no caso de
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falhas nos detetores ou nos circuitos associados.

Os monitores são projetados de forma a r não

apresentar saturação de escala; ou seja, quando expostos a

níveis de radiação de até 100 vezes superiores â sua

capacidade máxima de medida, eles devem indicar o valor

mais alto da sua maior escala.

O sistema de monitoração se divide em dois

subsistemas; o de monitoração de processos e efluentes e o

de monitoração de área:

a. Sistema de Monitoração de Processos e

Efluentes

Este sistema compreende vários monitores

(ou canais de monitoração), operando continuamente e posicio

nados de maneira a minimizar a possibilidade de contaminação

do meio ambiente ou de danos que possam ser causados a instalação,

por defeitos em sistemas ou componentes. Não apenas os

sistemas portadores de radioatividade, mas também os siste -

mas não radioativos que eventualmente possam vir a ser conta

minados por fugas de material dos sistemas radioativos, são

continuamente monitorados.

De um modo geral, os monitores e os sistemas

de amostragem, dos sistemas de monitoração de processos e

efluentes utilizados em centrais nucleares, classificam - se

em:

- Monitores de'líquidos, inseridos superficialmentenas
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linhas de transporte do material liquido a ser moni-

torado ("on line").

- Monitores de gases, inseridos superficialmente ou dentro

de condutos ou respiradouros para misturas gaso -

sas (respectivamente "on line" e "in line").

- Monitores de partículas e gases ou de líquidos, posi

cionados em câmaras, em uma linha paralela àquela de

condução do fluido, para onde ê desviada uma amostra

representativa do material a ser monitorado ("off line").

- Amostrado res para coleta de amostras líquidas compos_

tas, que reúnem durante um determinado período de

tempo, partes do volume total da amostra, periodica-

mente coletada para análise.

- Araostradores gasosos contínuos, que coletam contínua

ou periodicamente, amostras gasosas para posterior

análise.

O sistema de monitoração de processos e efluentes in

clui os seguintes monitores:

- Monitor de partículas do ar da contenção.

Este monitor efetua a monitoração continua da ativi-

dade gama devida a partículas em suspensão no interior do

prédio do reator.

Através de um sistema de sucção são coletadas continua

mente amostras do ar da contenção, as quais são conduzidas,

dentro de um circuito fechado e selado, até a parte externa
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do prédio do reator, onde o ar serã monitorado através de

um detector de cintilaçao e um filtro mecânico. A monitora-

ção se faz quando o ar, ao atravessar o papel de filtro ( o

qual se move continuamente e deve ser periodicamente substi-

tuído ), deixa retido o material particular por ele veicula-

do. São utilizados filtros mecânicos com alta eficiência de

retenção (- 99%) para partículas da ordem de lym ou maiores.

Após atravessar o sistema de monitoração, o ar retorna à

contenção, passando antes por um monitor de gases. A bomba

de sucção, que retira e. devolve continuamente a amostra do

ar da contenção, também se encontra dentro do circuito fe -

chado de monitoração.

Níveis de contaminação do ar, superiores ao ~ limite

preestabelecido ocasionarão o fechamento do sistema de

purga do ar da contenção, das válvulas dos «tactos de exaus -

tão e das válvulas do sistema de alívio de pressão da

contaminação.

- Monitor de gases do ar da contenção

Este monitor se encontra conectado ã saída do moni-

tor de partículas do ar da contenção e serve para medir con

tinuamente, através de um detetor Geiger Müllercom volume fxxo e

blindado, a atividade beta-gama dos gases encontrados no

fluxo de ar monitorado.

Assim como o monitor de partículas, este monitor é

capaz de acionar um sistema de fechamento das vias de
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liberação do ar da contenção para o meio ambiente, caso sejam

detetados altos níveis de radioatividade.

- Monitor da chaminé

A monitoração dos gases lançados na atmosfera ê feita

por um sistema montado na via principal de liberação da insta

lação - a chaminé ( "vent") - e consiste de detetores Geiger

Mfiller, de alta sensibilidade para radiações beta-gama e

operados em paralelo. Este sistema pode comandar o fechamen

to automático da válvula de descarga do sistema de processa • -

mento de rejeitos gasosos, afim de evitar a liberação de

altos níveis de radioatividade para a atmosfera,

- Monitor do exaustor de ar do condensador

O fluxo contínuo de descarga de ar, que atravessa o

exaustor de ar do condensador, é monitorado segundo a sua

atividade beta - gama, por um detetor Geiger Mflller, posicio-

nado em uma rimara de volume fixo, dentro da linha . Caso a

leitura indique um alto grau de radioatividade presente no

fluxo de ar, isto pode significar que está havendo fuga do

sistema primário para o secundário,

A descarga gasosa deste exaustor é dirigida através de

uma chaminé individual.

- Monitor de amostra líquida dos geradores de vapor

A monitoração da atividade contida no liquido do lado

do secundário dos geradores de vapor, fornece uma indicação a

dicional sobre possível» fugas do primário para o secundário.
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As amostras coletadas continuamente, dos dois geradores

de vapor, são conduzidas sem separação para serem monitoradas

por um detetor de cintilàçâo. Em caso de una indicação de

níveis anormais de radioatividade, são coletadas amostras se

paradas de cada gerador, para a sua monitoração individual ,

visando a identificação da fonte de contaminação.

- Monitores do sistema de refrigeração de componentes

A monitoração continua deste sistema ê feita através

de contadores de cint ilação, montados • em câmaras posicio

nadas na linha do refrigerante - sistema auxilar. A deteção

da presença de níveis de radiação superiores aos limites pre

determinados, serve coco indicador de uma possível fuga de

refrigerante do primário ou do sistema de remoção do calor

residual. Imediatamente um sinal de alarme iniciará o fecha

mento da válvula localizada na linha de descarga gasosa do

sistema de alivio, do cangue do sistema de refrigeração de

componentes.

- Monitor cie efluentes líquidos do sistema de processa

mento de rejeitos

As liberações de efluentes líquidos, provenientes do

sistema de processamento de rejeitos, são monitoradas conti-

nuamente para evitar a emissão descontrolada de radionucll -

deos para o meio ambiente. A monitoração é feita através de

um contador de cintilaçio, posicionado em uma câmara de

amostragem "in line", na linha de descarga. Qualquer indica
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ção de a l tos n íve i s de radioatividade rio ef luente, ocasionará

o fechamento automático da válvula de liberação.

- Monitores de águas de serviço

As águas de serviço são monitoradas afim de impedir

qualquer liberação de radieatividade acima dos l imites progr<a

mados.

A monitoração ê realizada com contadores d* cinti lação

localizados em câmaras de amostragem, posicionados "in l ine"

no c i rcu i to .

Durante operação normal es tes monitores servem de

apoio ã monitoração do sistema de refrigeração de componentes.

- Monitores de descarga liquida dos geradores de vapor

O controle final da radioatividade contida no efluente líquido

da descarga dos geradores de vapor ê efetuado através da monitoração con-?

tinua com detetores de cintilarão posicionados "in line"na linha de libera

çao.Ura sinal indicando que os níveis medidos ultrapassam os limites praes-

tabslecidos.acionará o alarde,provocando o fechamento ia válvula de descarga.

- Monitor do sistema secundário de drenagem líquida

A monitoração contínua deste sistema ê efetuada por

um contador Geiger - Miller, posicionado "in line*" na linha

de descarga l íquida, para a deteção do nível de radioativida-

de transportada.

- Monitor do sistema de reciclagem de boro

Este monitor encontra-se posicionado na linha de

reciclagem do desti lado do evaporador. Um contador de c i n t i l a
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ção monitora continuamente a descarga de destilado e em caso

de deteção de altos níveis de radioatividade, uma válvula di_

reciona a descarga do tanque de armazenamento de águas de repo

siçãb para a reciclagem através do tanque de retenção.

A monitoração de processos e efluentes da instalação tam

bêm ê feita por intermédio da coleta de amostras para posterior

análise em laboratório, objetivando a determinação da» condi -

ções químicas e radiológicas dos líquidos e gases liberados ou

empregados na operação da central. Tal como o sistema de

monitoração continua, o sistema de monitoração por amostragem

permite determinar os níveis de radioatividade contidos nos

efluentes e o desempenho de equipamentos e sistemas da instala

ção, além de auxiliar o operador nas tomadas de decisões, na

eventualidade de uma condição anormal em qualquer sistema.

As amostras líquidas e gasosas podem ser analisadas s*?

gundo a sua atividade alfa, beta ou gama, através de técnicas

de separação radioqulmica, espectrometria e/ou contagem da sua

atividade total.

b. Sistema de Monitoração de Area

0 objetivo deste sistema é fornecer, para a sala 'de

controle do reator, indicações e registros contínuos dos níveis

de radiação em locais pré-selecionados dos vários prédios da

unidade, onde materiais radioativos possam estar presentes ou

ser inadvertidamente introduzidos. A informação sobre os n£

vels de radiação gama e de neutrons, obtida dos monitores •



66

•eus respectivos sistemas de alarme/ possibilita' evitar ou

minimizar a dose recebida por indivíduos que necessitam pene

trar em determinadas áreas da instalação, além de auxiliar os

operadores da unidade na tomada de decisões sobre a evacuação

de pessoal em caso de acidente com liberação de material ra

dioativo nas dependências internas da instalação.

Adicionalmente este sistema serve como complemento para

outros sistemas tais como o de monitoração de processos, na

deteçao de migrações anormais de material radioativo nas linhas

de processos da instalação.

A monitoração das taxas de dose gama é efetuada por

detetores Geiger-Müller fixos, localizados em locais como a

sala de controle, a contenção, o laboratório de radioquímica,

a sala das bombas de recarga, o edifício do combustível, a

estação de encapsulamento de rejeitos e outros mais, onde in

dlvíduos possam necessitar executar tarefas, freqüentemente ou

com pouca freqüência, desde que exista uma probabilidade sign!

flcativa de ocorrência de taxas de dose razoavelmente altas,

ou onde a monitoração contínua seja necessária num caso de

acidente,

A sensibilidade dos detetores empregados deve estar de

acordo com os níveis de radiação antecipadamente estimados para

cada local (1) e, como no caso dos monitores de processos e

efluentes, cada detetor deve indicar leitura do fundo de escala

nos casos em que os níveis de radiação ultrapassarem o alcance

máximo da maior escala do aparelho em atô 100 vizes.
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Os níveis medidos oor cada monitor, são indicados tanto

no próprio instrumento quanto na sala de controle, o mesmo

ocorrendo com os alarmes individuais de cada monitor. As

interligações entre os monitores e a sala de controle seguem

o mesmo princípio do sistema de monitoração de processos e

efluentes.

Com relação ao papel destes monitores na segurança ra-

diolõgica das áreas internas da usina, e importante destacar

que este sistema % útil como advertência quanto ã elevação dos

níveis de radiação internos, exigindo-se do mesmo um funciona

mento confiável e um bom grau de sensibilidade, não sendo a

exatidão uma qualidade de importância fundamental neste caso .

Além disto, este sistema mede continuamente os níveis de ra -

diaçSo apenas nas proximidades de detetor; eles não dão uma

idéia da distribuição da exposição nas áreas. Para tanto ,

são necessários monitores portáteis, que permitem a correia *

ção entre os valores medidos con o sistema fixo, proporcionar»

do ainda o ajuste dos níveis adequados de alarme, de acordo com

os limites derivados adotados além do planejamento das exposi^

ções nas áreas de interesse.
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CAPITULO II

A RADIOATIVIDADE EM CENTRAIS NUCLEARES COM REATORES

A ÁGUA PRESSURIZADA

2.1 A Origem da Radioatividade em Sistemas PWR

A radioatividade predominante em centrais nucleares que

utilizam reatores à água pressurizada, origina-se de duas fon

tes distintas, cada qual coro um comportamento diferente ao

longo dos ciclos de operação e do tempo de vida útil da insta

lação. Tais fontes sio constituídas pelas fissões que ocor -

rem no elemento combustível e pelos radionuclldeos produzidos

por ativação neutrônica.

De um modo geral, a maioria dos produtos de fissão e

ativação são emissores de radiações beta - garoa. Entretanto,

alguns campos de radiação presertes no interior da contenção

•ão devidos ao fluxo de neutrons, proveniente do núcleo do

reator ou, em menor proporção, ao espalhamento radioativo,Nor

malmente é grande a predominância dos campos de radiação gama

sobre os de neutrons, excetuando-se em algumas areas do prédio

da conter^õo onde, durante a operação do reator, podem ser

medidos níveis de exposição devidos aos campos de neutrons su

periores aqueles produzidos pelos campos gama.

A experiência no controle dos níveis de radioatividade
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operação dos reatores de potência 5 água leve (LWR),verifica-

se um crescimento nos campos de radiação» devido ao aumento da

concentração de radionuclldeos no interior de alguns sistemas

da instalação. Normalmente, para os reatores do tipo PWR, du

rante os quatro primeiros anos de operação dá-se um crescimen

to .rápido nas concentrações de radionuclídeos, seguindo-se uma

fase de crescimento lento com uma tendência à estabilização dos

níveis de radioatividade (23,p 51), Geralmente apôs cerca

de quatro a seis anos de operação do reator a plena potência,a

taxa de crescimento dos campos de radiação começa a declinar -

a instalação i então dita "em fase de maturação".

Apôs os primeiros ciclos de operação de um reator, o

elemento combustível pode conter 'iro percentual reduzido dos

quase 200 diferentes isótopos de cerca de 40 elementos quími .-

cos diferentes (números atômicos de 30 a 66), Os contajninantes

radioativos presentes no sistema primário, sob condições nor -

mais de operação de um reator S água pressurizada, podem ser

divididos em duas categorias, segundo a sua origem:

19 Os radionuclídeos que constituem os "produtos de

fissão" e que entram em contacto com o refrigeran-

te do primário pela presença de urânio como conta

minante na superfície do elemento combustível ou

devido a fugas através de defeitos no revestimento

do combustível ou ainda por recuo direto de átomos
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de urânio(reações de captura de neutrons).

29 Os radionuclldeos produzidos pela ativação de cer

tas substâncias contidas no refrigerante ou pro

venientes dos materiais estruturais. Esta radioa

tividade induzida dos radionuclldeos chamados de

"produtos de ativação", depende dos materiais de

construção empregados no núcleo do reator, vaso de

pressão, bombas, tubulações e outros componentes

em contacto com a ãgua de refrigeração e secundaria

mente, de impurezas do ar ou outras normalmente pre

sentes no elemento refrigerante. Tais impurezas

contribuem apenas com um pequeno percentual para a

formação dos produtos de ativação, uma vez que

elas podem ser removidas por tratamento de purifi-

cação da água, antes do refrigerante ser introduzi-

do no sistema primário.

Dentre estes dois tipos de contaminantes, alguns apre

sentam-ce no estado gasoso (como gases radioativos), outros co

mo sólidos dissolvidos no refrigerante, ou ainda . - em menor

proporção - como partículas em suspensão.

Os produtos de fissão contidos no elemento combustível

representam fontes potenciais de radioatividade para as áreas

internas e externas da central nuclear, devido ã possibilidade
*

de escaparem para o refrigerante do sistema primário e subse -

quentemente dos próprios sistemas de contenção que envolve»



71

curtas estruturas tidas como fontes potenciais de contaminaçj

(componentes básicos auxlliares da instalação). A eventual lî

beraçio de um determinado produto de f issio dependera da reat_i

vidade química e do grau de volatilizaçSo do elemento e de

seus compostos químicos; dal, somente aqueles elementos relati^

vãmente voláteis possuem uma probabilidade razoável d~ serem

liberados em quantidades significativas. Por sua vez,o efeito

biológico dos radionuclldeos que venham a escapar do elemento

combustível e dos sistemas de contenção, depende de suas meias

vidas e propriedades radiobiolõgicas. Assim sendo, quando to

dos os fatores relevantes são levr.dos em conta, usualmente ape-

nas uns poucos radionucildeos produzidos nas fissões são consjL

derados como importantes sob o ponto de vista da proteção ra

diolõgica. Dentre estes estão incluídos alguns isõtopos do

crlptônio e do xenônio (geralmente referidos como gases de

fissão), iodo, telurio, césio (classificados como voláteis),es

trdncio e rutênio (o estrôncio possui volatilidade limitada como

elemento e ê essencialmente não volátil como oxido, - enquanto
*

que o oposto ocorre com o rutênio, assim também ocorrendo com

outros elementos). O iodo pode ser encontrado sob três formas:

inorgânica, ligado a materiais sob forma de partículas, e orgâ

nica; Alguns estudos indicam que 73% do iodo contido nos gases

liberados do reator encontra-se sob forma orgânica, 221 como

ácido hipoiodoso e 5% sob forma elementar.(24)

A maioria dos i*6topos do xenônio e do criptônio, en-
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contratos ea reatores 2 Sgua leve, possui meia vida muito cur

ta(da ordem de minutos ou-segundos) e decai antes que ocorra

usa migração significativa dentro do refrigerante. Embora

inicialmente os i só topos do xenônio constitua» 95% da mistura»

as proporções se alteram, decorridos 150 dias de decaimento ,

quando o Kr passa a constituir o único radionuclldeo presen

te no volume dos gases de fissão, Na composição dos gases

nobres liberados de reatores â ãgua pressurizada, predominam o

133Xe e o 85Kr (24).

Alguns isõtopos do césio podem vir a constituir um

problema radiolõgico a 'longo prazo, devido às suas meias vî

das longas (da ordem de anos) e alguns problemas que a sua

retenção, através de processos convencionais de purificação do

refrigerante do sistema primário, costuma apresentar.

Os produtos de fissão de meia vida longa, tais como o

90Sr, 90Y,
 106Ru, 106Nd, 144Ce e o 144Pr, podem ocasionar a

formação de campos intensos de radiação beta(todos estes rã-

dionuclidoes são emissores de partículas beta de altas ener -

gias)• •

As taxas de dose associadas com as liberações de C

são muito baixas, principalmente sob o ponto de vista ocupa -

cional. Entretanto devido â sua meia vida longa (5.730 anos),

ele pode contribuir de modo significativo para a dose coletiva

comprometida. A sita produção se dá através de reações neutro-

nicas com o 0, presente no combustível e no moderador, e com
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O Tlt encontrado no elemento combustível como impureza, e,

ainda por fissão ternâria (24).

h importância do estudo do trltio em reatores 2 água
~m

pressurizada deve-se ao fato do mesmo possuir uma meia - vida

relativamente longa (12,3 anos), o que permite um crescimento

a longo prazo da sua atividade no interior de sistemas da

instalação, Ainda que a sua meia-vida biológica relativamen-

te curta (10 dias) e a energia das partículas beta emitidas

durante o seu decaimento (18 keV) atenuem o risco biológico

envolvido, o trltio ê produzido em reatores ã água pressuriza

da em quantidades tais que justificam a adoção de * cuidados

especiais para o seu controle a longo prazo. A medida que

o refrigerante do reator é reciclado, o trltio é retido den

tro do sistema sob a forma de água tritiada e a sua liberação

pode ocorrer sob a forma de liquido, vapor d'água ou hidrogê-

nio. Ainda que as exposições ambientais devidas â liberação

do trltio em efluentes líquidos e gasosos situem-se em níveis

muito reduzidos, existe o risco ocupacional decorrente . da

presença de concentrações significativas 'deste elemento no ar

do interior da instalação/ oriundo de fugas no sistema de

refrigeração do reator para o interior da contenção, e da eva

poração da Sgua da piscina do combustível usado.

As fontes potenciais de trítio para o sistema de refri-

geração de um reator à água pressurizada são: (3, p.3.1)

- Difusão do trítio, produzido como fragmento de fissão
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twmária do aatoustível, através *> revestimento de zircaloy.

- Reações de ativação coei o boro dissolvido no refrige

rante ou contido nas barras de controle ( e difundi-

te, como trítio, através do revestimento de aço

inox das barras).

- Reações de ativação COM O lltio contido no refrige -

rante do reator t para o controle do pR. )

- Reações de ativação com o deutêrio naturalmente exi£

tente no refrigerante.

A utilização de ligas de prata-índio-cãdmio, para as

barras de controle, juntamente com o aprimoramento do encapsu

lamento do combustível, constituem medidas de grande ixapoi:

tãncia para a redução das taxas de liberação de trltio para

os sistemas do reator.

0 risco radiológico do trítio esta ligado basicamente à

inalação ou absorção através da pele, de vapor d'água tritla -

da, por parte do pessoal engajado nas operações de recarrega -

roento do núcleo e de inspeção da piscina do combustível usado.

Para o trítio, o corpo inteiro representa o órgão crítico, uma

vez que este radionuclídeo se distribui por todo o corpo(35,p 121).

Durante a operação de reatores â água pressurizada ã

plena carga, podem ser encontradas taxas de dose gama de

alguns Gy/h(centenas de R/h), nas proximidades imediatas dos

circuitos do sístena prinarlo. Tais níveis <te radiarão são nrincioalmente

devidos a atividade do 16N, oroctuzido por ativação direta do oxigênio «qin
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constitui u» emissor, de ralos gama de " alta

energia (6 MeV), A atividade do 16N presente no refrige

rante do primário $ a fonte de radioatividade tomada como

referencia para o planejamento das blindagens secundárias do

sistema primário. Entretanto, devido â sua meia vida extrema

mente curta ( 7 segundos ), este radionuclldeo não constitui

problema para as operações que envolvem o desligamento do

reator, uma vez que o tempo necessário para o refrigerante per

correr os circuitos do sistema primário é suficiente para o

decaimento do 16N.

Mesmo durante os períodos de parada de operação do

reator, a contribuição de outros produtos de ativação, que

não O N , para a criação dos campos de radiação é normalmen

te bem superior ã dos produtos de fissão (14,15),

A principal causa do crescimento dos campos de radia -

ção em centrais nucleares com reatores ã água pressurizada,são

os produtos de ativação. Estes radionuclídeos constituem a

maior fonte de radioatividade para os sistemas e componentes

básicos, durante as fases de parada de operação e para os

sistemas auxiliares, mesmo, durante a operação normal do

reator.

As análises do refrigerante do primário mostram que os

isótopos Co e Co (formados a partir da corrosão de mate -
51 54

riais com altos teores de cobalto e níquel) e o Cr, Mn e

*9Fe, constituem os principais responsáveis pela a radioati-
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•idade devida aos produtos de corrosão ativados em

instalações que empregam zircaloy ou aço inoxidável no re

vestimento do combustível e tubos de inconel nos gerado -

res de vapor. Destes radionuclídeos, os isõtopos do cobalto,

cromo e aanganes podem, em certos casos» contribuir cosi

atS 50% para a atividade total (3, p 4.16).

Os produtos de corrosão e eroslo, fornados a partir dos

materiais estruturais empregados no sistema primário -passam

para os circuitos de refrigeração do reator mediante proces-

sos de transporte tais como solubilízação ( como função da

temperatura e do pH, entre outros fatores ), desagregação (pro

duzida por transientes químicos e físicos), fenômenos de tro

ca isotõpica, erosão, descamação ("spalling"), etc (8). O

elemento refrigerante i o veículo de transporte dos produtos

de corrosão, de uma-superfície para outra, no sistema primá-

rio. Assim sendo os processos de transporte são inicialmen

te responsáveis pela criação de grande parte dos campos de

radiação formados nas áreas próximas ao sistema de refrigera

ção primário. Além disto, os mecanismos de veiculação des_

tes produtos através do refrigerante implicam no deslocamen-

to dos mesmos da sua posição original, em função da distãn

cia e o tempo.

Dentre os processos responsáveis pela deposição e desa -

gregaçao dos produtos de corrosão ao longo do sistema prima

*;io, destacam-se as diferenças de carga eletrost&tlca entre
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as partículas a as superficies ( como funçio do pR a da

temperatura do refrigerante ), os gradientes de temperatura

( combinados COM as variações do pHr causando os gradientes

da solobilidade ), as trocas de Ions nas superfícies e os

gradientes de concentração (8).

Os produtos de corrosão, carreados pelo refrigerante ccap

sólidos em suspensão» ou Ions em solução, são transportados

ate o núcleo do reator onde podem vir a se depositar o ele -

mento combustível, sendo ai sub metidos ao fluxo de neutrons

local e t ran formados em produtos radioativos, por ativação

(os "produtos de ativação"). Uma pequena parte dos produtos

de corrosão pode sofrer ativação ao passar pelo núcleo do

reator, continuando a se deslocar ao longo dos circuitos. De

um modo geral, os materiais situados na zona de fluxo de neu

trons do reator são passíveis áe sofrer ativação; assim, em

termos de contribuição relativa para a criação dos produtos

de ativação, tem-se; (8, p 40)

deposição na v corrosão do material passagem

zona de fluxo na zona de fluxo ' pelo núcleo

Ao serem novamente liberados pelo refrigerante ou apôs

atravessar o núcleo, os produtos de ativação distribui * se

ao longo do sistema primário, onde podem vir a se depositar

sobre outras superfícies. Alguns estudos tem demonstrado que

pequenas concentrações de cobalto se depositam sobra o elemen

to combustível (8).



A liberação de alguns depósitos de produtos de corrosão

pode ser induzida por oscilações bruscas de potência do

reator - observou-se que a concentração dos produtos de cor-
- 95 95

rosao e de outros mais, como o Nb e o Zr no refrigerante

se eleva substancialmente após rápidas variações de potência

(25). A modificação das características físico - químicas do

refrigerante de um reator â água pressurizada, guando do

seu resfriamento (durante o desligamento, â frio, do reator)

provoca um aumento considerável da atividade vol métrica de

alguns produtos de corrosão; em certos casos a atividade lî

berada e finalmente retida nos sistemas de purificação ( fil

tros, resinastrocadoras, etc, ), pode igualar ou mesmo sup£

rar a atividade depositada no interior dos circuitos do

primário ( Figura 10 ).

Os depósitos de produtos originados por corrosão e erosão,

bem como de outros sólidos formados a partir de reações quí-

micas e físicas entre, o refrigerante e os materiais estruturais , sobre

superfícies internas de componentes do sistema primário, cons

tituem o que se denomina de "crosta". Formados basicamente

por depósitos de produtos de corrosão e erosão ( ativados ou

não ) e, em menor proporção, pelos produtos de fissão, estes

aglomerados de material sólido representam a maior fonte de

radioatividade para a exposição para o pessoal envolvido nas

operações rotineiras ou extraordinárias da instalação.

Na maioria das centrais com reatores á água pressurizada,
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FIGURA 10: ATIVIDADE VOLDHÊTRICA NO SISTEMA PRIMÁRIO DURANTE

A PARALIZAÇfiO DE OPERAÇÃO DB FES3ENHEIN 1

( FRANÇA ) (25f p, 80)

Atividade
Volume tricô

(Bq/t)
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os materiais sólidos componentes da crosta constituem-se prin

cipalmente de partículas de níquel - ferro, produzidos prima-

riamente pela corrosão dos tubos dos geradores de vapor e das

superfícies de aço inox de componentes do sistema de refrige-

ração primário. Alguns estudos de granulometria indicam que,

das partículas que forma a crosta, aquelas com diâmetros maio

res que 2yra ou próximos de 0,lpm, possuem uma atividade espec£

fica superior à das outras faixas de diâmetro. (26, p 436).

Através de estudos realizados (BabKok * Wilcox Company ,

Lynchbourg Research Center - Report - LRC - 9042, 1975) no

decorrer dos primeiros anos de operação de um reator do tipo

PNR ( Oconee Nuclear Plants ), observou-se uma elevação sen

sível nos níveis de radiação em torno de alguns componentes

de prédios auxiliares, devido ã deposição da crósta. Entre

os radionuclídeos identificados como contribuintes, foram

encontrados produtos de ativacilo como Co, Co, Mn, Zr
59

e Fe, em quantidades substanciais, com predominância do
58Co,' encontrado em maiores concentrações• Em contrapartida,

t

os níveis de concentração dos produtos de fissão apresentaram

uma pequena variação durante o mesmo período úe tempo (14,p495).

As análises efetuadas na central nuclear de Beznau - ü. 1

(Suiça), com base em dados obtidos ao longo de dez anos de

operação, indicaram o Co, o Co e o Cs como os contri -

buintes mais significativos para os campos de radiação, nas

áreas onde cerca de 90% das doses eram recebidas, O produto



de fissão Cs contribui mais significativamente apenas no

nível do edifício do reator identificado como pavimento de

operação (38%), enquanto que o Co contribui com 79% em

media (54% -91%) ao longo de todos os níveis do edifício. A
58 "

contribuição do Co para a formação daqueles campos foi

relativamente pequena, sendo superada pelos campos de radia -

ção espalhada, os quais chegaram a 52% de contribuição no

pavimento inferior e 38% em media, entre os . demais' níveis

(15, p 21o) ( Figura 11 ).

Um exemplo típico da atividade média específica de produ

tos de corrosão, medida no refrigerante de sistemas PWR -

Westinghouse, operando a plena potência, são as concentra

ções de produtos de ativação apresentadas na tabela 1 e que

representam a media dos valores medidos nas centrais nuclea-

res de Besnau 1 e 2, Zorita, H.B, Robinson 2, Surry, San

Onofre e Connecticut Yankee (3;.

Ma unidade 1 da CNAAAf mesmo antes do reator se encontrar

em regime de operação norma?, â plena potência foram medidas

concentrações razoáveis de alguns radionuclídeos no sistema

primário» Na tabela 2 encontram-se relacionadas as concen -

trações de alguns dos radionuclídeos mais significativos que,

além do trítio e do manganês, foram encontrados em amostras

do refrigerante do primário, no início das operações desenvol,

vidas durante a segunda parada de operação da instalação

("outage" de 1983) - mais precisamente no início do descarre-
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PI6URA 11: PERCENTUAL MÉDIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA

AS TAXAS DE DOSE MEDIDAS NO EDIFÍCIO

DO ROTOR DE BEZNAO 1 (15, p 210)

Contribuiçoo Perccnfuol

54

33

38
11

«Co Rodioçôo

41

86

91
79

13

40

38

A: Pavimento de operação •

BÍ Pavimento intermediário

CÍ Pavimento da base

DÍ Pavimento abaixo das grades do piso da base

E: Pavimento inferior

M: Média da contenção



1, ATIVIDADE MEDIA ESPECÍFICA DE PRODUTOS DE

ATIVAÇÃO MEDIDA NO REFRIGERANTE DE SISTEMAS

PWR - WESTTNGBOUSE

MDIOHUCLlDEO

51Cr

Mn

56Mn

58Co

ÔOCo

59Fe

ATIVIDADE ESPECÍFICA

(Bq/g refr,)

114, 7

4,8

66,6

99,9

12,6

5,6

OBS,: Para estes valores de atividade específica, a concen -

tração media associada, da crosta, foi de 146 ppb.

(1 Bq * 2,7.1ÕnCi)
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TABELA 2. CONCENTRAÇÕES DE RADIONUCLlDBOS PRESENTES

NO REFRIGERANTE DO REATOR DA CNAAA -* ü. 1

(PARADA DE OPERAÇÃO PARA REVISAO-1983)

RADIONUCLÍDEO

51
Cr

58
Co

60
Co

59
Fe

133
Xe

: CONCENTRAÇÃO

( Bq/cm3 )

34,33

45,80

4,66

2,33

16,17

2,7.1ÕnCi
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gsjktnto do núcleo do reator.

COB O objetivo de reduzir as fontes de radioatividade

nos circuitos e sistemas direta ou indiretamente ligados ao

reator, inúmeros testes e estudos tem sido realizados nos re>.

tens * água pressurizada da KNU ( Kraftwerk Onion ) , nas cen

trais de Obrigheim, Stade, Borsellè e Biblis (27). Estes

estudos visam a redução dos campos de radiação criados em vir

tudé do acúmulo de produtos de ativação em sistemas e compo -

nentes das instalações. Com este mesma propósito, algumas re

gras básicas foram estabelecidas, alem da otimização dos pro -

cessos normais de purificação do refrigerante;

- A taxa de liberação de partículas metálicas, provenien -

tes dos materiais estruturais, deve ser mijiima.

- A ocorrência de tipos seletivos de corrosão precisa ser

mantida sob controle.

- O transporte e a deposição dos produtos de corrosão deve

ser tal que a contaminação do sistema primário possa ser

mantido num grau mínimo.

- A deposição dos produtos de corrosão ( formação da cros-

ta ) sobre superfícies transmissoras de calor ( particu-

larmente nos componentes do sistema primário ) deve ser

evitada, tanto quanto possível.
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- A formação radiolítica do oxigênio deve ser supri-

mida ou extremamente reduzida,

Para que as regras acima citadas possam ser efetiva *

das, alguns princípios fundamentais devem ser observados, du

rante as fases de planejamento e projeto de. central nuclear; (16)

- A produção de radionuclídeos como o Co e o Co ,

que constituem uma contribuição substancial para a

radioatividade contida na crosta, pode ser grande

mente reduzida, pelo emprego de materiais com bai

xos teores de níquel e cobalto para as tubulações e

demais componentes em contacto com o elemento refri

gerante.

- A perda de material por erosão pode ser minimizada

desde que, na fase de projeto e seleção de equipa-

mentos, seja considerado o uso de disposições geome

tricas e lubrificantes adequados, além de detalhes

tais como um sistema de purga que evita a entrada de

partículas no sistema de refrigeração primário. Já

a perda de materiais por corrosSo poderá ser redu *

zida através de um controle permanente da concentra,

ção de oxigênio edo pH do refrigerante ( com o

ajuste químico do mesmo ), além do emprego de

materiais mais resistentes ã corrosão.

- A otimização dos sistemas de filtração e purifica -
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çSo ( para remoção dos componentes da crosta ),alia

da à caracteres de projeto que favoreça» a obtenção

de um fluxo laminar e de superfícies uniformes e

lisas para o sistema de refrigeração, além da

minimização de armadilhas de acumulo da crosta, sSo

fatores de grande importância para a redução das

concentrações de produtos de ativação ( e outros,de

fissão ) no refrigerante do reator.

Como os produtos oriundos de corrosão, que circulam no

elemento refrigerante, encontram-se basicamente sob forma co

loidal muito fina ou sob forma solúvel, os processos de fil -

tração e purificação comumente empregados apresentam uma boa

eficiência para minimizar a formação da crosta. Entretanto,

para a sua remoção efetiva, são nocessãrios processos de

descontaminação químicos e mecânicos. Os processos químicos

são constantemente empregados, pois raramente requerem longos

períodos áe paralização de operação do reator (geralmente ai

guns dias), sem necessidade da remoção dos elementos combust1^

veis (descarregamento do núcleo). Já os processos mecânicos

de descontaminação são lentos, envolvendo uma operação mais

longa e dispendiosa de parada do reator e podendo vir a

ocasionar altos níveis de exposição para o pessoal envolvido.

Adicionalmente, a descontaminação por processos químicos nor-

malmente não produz rejeitos líquidos, mas apenas um reduzido

volume de rejeito sólido.



Os estudos e testes relativos & produção, transporte,

ativação e deposição dos produtos de corrosio de un moàogeral^

são de importância fundamental para reduzir a necessidade de

tarefas de manutenção e reparos, que ale» de dispendiosas, i»

plica* em altas exposições ocupacionais e numa grande fração

das doses coletivas anuais registradas ea centrais nucleares,

2.2 As Fontes de Radiação em Centrais Nucleares com

Reatores â Água Pressurizada

Uma vez liberados para o refrigerante do sistema pri-

mário, os produtos de fissão e ativação podem ser removidos

pelo sistema de filtração e purificação de refrigerante ou

vir a se depositar sobre supeflcies de componentes dos circtU

tos, podendo ainda permanecer distribuídos ao longo de todo

o sistema primário.

A formação dos depósitos de produtos radioativos em

componentes do primário e de grandes concentrações destes

elementos em alguns sistemas auxiliares causa grandes dificul^

dades para as operações de manutenção e reparos, devido aos

altos campos de radiação gerados, tornando necessário a des -

contaminação de componentes e até mesmo de sistemas inteiros.

A concentração de radionuclldeos nos sistemas e compo

nentes considerados como fontes potenciais de radiação, varia

muito de acordo com as características de projeto da instala-
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çSo, a potência do reator • o seu tempo de operação.

2,2.1 As Fontes Seladas

Dentre as fontes de radiação de um sistema PWR, consi^

deradas como seladas - fontes de irrediação externa •* desta -

cam-se principalmente:

a) O núcleo do reator, que representa a fonte prima -

ria de radiação da instalação; constituindo, devjL

do ao processo de fissão nuclear, a mais iraportan-

te fonte de radiações gama e de neutrons.

b) O sistema de refrigeração do reator, que dâ origem

aos campos de radiação gama e espalhada, de grande

importância para a exposição externa nas imedia -

ções do sistema primário, envolvendo tanto os com

ponentes básicos qwnto as tubulações de circula -

ção do elemento refrigerante,

c) Os sistemas auxiliares; citando-se como os mais

importantes os sistemas de controle e purificação

do refrigerante do reator e os de processamento âe rejeitos,

responsáveis por altos canpos de radiação gama,

d) 0 combustível irradiado, que apôs a sua remoção do

núcleo do reator, durante a operação de descarrega

mento, constitui uma importante fonte de radiações

gama.



Nas imediações de componentes e tubulações do system

primário, durante a operação do reator, podes s e r registrados

níveis de radiação gana da ordem de centenas s*ie mGy/h (dezenas

de rád/h); próximo â cabeça do reator es tes nlvceis chegam a se

elevar de um fator igual a 2 ou até mais. Duraante a escalada

de potência da unidade 1 da CNAAA, foram medii^s taxas de

dose de alguns mGy/h (centenas de mrad/h), ea s r e a s do ed i f í -

cio do reator ta is como salas da instrumentaçl-ro interna do na

cleo ou nas proximidades dos trocadores- de caLcor, Ainda nes-*

te prédio foram encontrados níveis de radiação gama em torno

de 50 mGy/h (5 rad/h) - como na sala da bomba âo refrigerante

- ou de até 150 mGy/h (15 rad/h) - no labirini=í> de acesso a

um dos geradores de vapor. Km determinados «ardores da conten

cão , ermo os corredores onde a circulação de pessoal a possível (para ins

peoões, etc), as taxas rte dose devidas aos caímos *e r^riiarão gana chegam _

a alguns p /̂h{dezenas ou centenas de n rad/h). As tes^-s rte c3ose devidas

aos carpos âe neutrons, em Angra i ; se elevam a cerca ^ aJ.<?r*as dezenas

de m Sv/h ( alguns rer\/h ) r em certas áreas *n último tas-Tírento do prédio

do reator (o pavimento de operação) e na sala da instr=nsrs*arão interna

*> núcleo. Alguns setores cem possibilidade 3e circuLârâo de pessoal po

riem conter níveis ôe uns poucos m Sv/h (ate uma center ^ a rem/h).

Os níveis de radiação acima mencionaácss, foram medidos

nas proximidades de componentes do sistema p*~—-Sriof através

dos çabiríntos das blindagens secundárias, sesr o que as taxas

de dose se elevariam de um fator igual ou be» s-aperior a 10.



Embora normalmente os campos da radiaçio game recebam

dastaqua an relaç&o aos campos da neutrons, no interior do

edifício do reator de unidades PUR, durante os períodos de

operação da instalação» ca virios setores da contenção as

taxas de dose de neutrons superam em muito mm taxas de dose

devidas aos campos gama. Durante a escalada de potincia de

Angra I, foram registradas taxas de dose de neutrons superio-

res em ate 25 ou 30 vezes à*s taxas de dose gama. Muito fre

quentemente a razão y/n mostrou-se inferior a i , oscilando nas

tes casos entre 0,88 e 0,04. No pavimento de operação da

contenção, em um nível situado acima da cabeça do reator, os

campos de radiação neutrônica foram superiores aos campos de

radiação gama, durante toda a escalada de potincia da unidade

e em todos os locais onde os níveis de radiaçio gama e de

neutrons puderam ser medidos.

Em alguns locais próximos a válvula e joelhos de tabu

laçio ou duetos de baixa pressão, são detetadas, devido ao

acúmulo da crosta, altas taxas de exposição gama, mesmo duran

te as operações que sucedem ao desligamento do reator. Du

rante a segunda parada de operação de Angra I ("outage" de

1983) registraram-se taxas de dose gama de até 0,2 mGy/h(20

mrad/h) em torno dos geradores de vapor, antes do início dos

trabalhes de manutenção. Ao longo de algumas tubulações dos

circuitos do primário, foram medidos níveis de radiação que

variavam de 0,03 a 0,1 m6y/h(3 a 10 mrad/h).



Os edifícios e sistemas auxiliares também abrigam uma

grande quantidade de fontes, responsáveis por alguns dos

vários problemas de exposição de pessoal. Nas proximidades

imedidatas de componentes tais como tanques e sistemas de

purificação e processamento, podem ocorrer níveis de dose de

radiaçSo gama de muitos mGy/h (ate centenas de mrad/h). En

tretanto a grande maioria destes componentes não sao facilmen

te acessíveis e encontram-se protegidos por sistemas de blin-

dagens, Ainda assim, nas proximidades, de alguns 'sistemas

não blindados, os níveis de radiação podem variar de 0,1 a

10 mGy/h ( de alguns mrad/h a 1 rad/h).

Dentre os sistemas auxiliares da instalação que repre

sentam um problema maior como fonte de irradiação externa,des

tacam-se: o sistema de controle químico e volumétrico(tanque

de controle volumétrico, trocadores de calor, bombas, desmine-

ralizadores), o sistema de reciclagem de boro( tanques de

retenção, evaporadores, desmineralizadores, bombas, resinas ),

o sistema de arrefecimento da piscina do combustível irradiado

(desmineralizadores, filtros) e o sistema de processamento de

rejeitos. Deste, último, os tanques de decaimento, os com -

pressores e os recombinadores de hidrogênio representam as

fontes básicas de radiação para o processamento do rejeito

gasoso; já no processamento dos líquidos destacam-se o tanque

de retenção, oevaporador e o desmineralizador - que contém a

maior parte das resinas com altos níveis de contaminação, ser-
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vindo por isto como fonte básica para as blindagens do tan -

que de armazenamento das resinas usadas. A atividade reti-

da no rejeito solido varia desde níveis bem baixos ( roupas

contaminadas, etc. ) até valores bem elevados ( filtros, re-

sinas ), sendo basicamente devida aos radionuclídeos de

meia vida longa ( 60Co, 1 3 7Cs, 134Cs, 90Sr, etc. ). A

tabela 3 apresenta os níveis de radiação gama medidos nos

edifícios auxilíares e áreas externas da unidade, durante a

escalada de potência do reator ( 0% a 100% da potência total)«

Os fluxos de radiarão direta ou espalhada, provenien-

tes de componentes de sistemas posicionados em compartimentos

são grandemente reduzidos pela construção de labirintos de

acesso ( entre o sistema de blindagens ), desde que estes per

mitam a passagem de ferramentas ou partes de componentes para

reparos ou substituições.

Os campos criados por fluxos de radiação em áreas de

trânsito de pessoal e originados nas penetrações de duetos e

outras descontinuidades do sistema de blindagens, podem ser

reduzidos ainda na fase de projeto da instalação, pelo exame

dos alinhamentos das penetrações com as blindagens ou ainda

pelo uso de "blindagens de sombra" ( com dimensões reduzidas e

que atenuam o componente direto da radiação )• O projeto e

a disposição dos componentes e sistemas bem como das blinda -

gens, são fundamentais na redução dos campos de radiação,

0 sistema de drenos e pisos,as tubulações e os



94

TABELA 3. TAXAS DE DOSE DE RADIAÇÃO GANA MEDIDAS NOS

EDIFÍCIOS AUXILIABES E AREAS EXTERNAS DA

CNAAA - O.l# DURANTE A ESCALADA DE POTÊNCIA

DO REATOR

LOCAL

Ed. Auxiliar Norte

Ed. Auxiliar Sul

Ed. do Combustível

Ed. da Segurança

Areas externas

(ao redor dos prédios)

Nível de radiação de

fundo(a 0% de potência)

INTERVALO DE TAXA DE DOSE

( 1Õ1 mGy/ h )

0,01 -

0,01 -

0,02 -

0,01 -

0,01 -

0,01 -

4,0

0,50

0,15

30,0

0,03

0,02

( 1 Gy / h * 10 rad / h )
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tanques de dreno são projetados para coletar e conduzir líqui

dos muitas vezes contaminados, constituindo desta forma, fon

tes potenciais de radiação. Embora muitos destes componen *

tes sejam localizados em pisos ou colunas de concreto ou com

encaraisamento para fornecer uma blindagem adequada, alguns po

dem contribuir significativamente para a exposição externa,

enquanto outros podem merecer atenção especial como fontes po

tenciais de contaminação para o ar e superfícies, devido a

liberação de gases e líquidos radioativos.

2.2,2 As Fontes Abertas

As substâncias radioativas provenientes do ''sistema

primário constituem fontes potenciais de.contaminação, uma

vez que a selagem ou a blindagem de determinados componentes

pode vir a ser comprometida ou retirada ( para tarefas de

reparos ou manutenção),ocasionando fugas de elementos radioati

vos antes confinados a tais componentes ou sistemas. A

impossibilidade de um controle absoluto contra qualquer tipo

de fuga ou vazamento de produtos radioativos, faz com que a

maioria dos sistemas de uma central nuclear constitua uma

fonte aberta em potencial.

Mesmo em operações já planejadas dentro da rotina de

operação da central, tais como tarefas de remoção de filtros e

resinas, coleta de amostras do refrigerante ou recarreganento

do nücleo ou ainda durante manutenção ou reparos em componen -
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te» (válvulas, tubulações» geradores de vapor, bombas, e t c ) ,

os sistemas anteriormente considerados como fontes seladas

passam a constituir fontes abertas de radiação, adicionando

ao risco da irradiação externa, o da incorporação de radio-

nuclldeos.

As fontes abertas de radiação constituem um serio

problema, do ponto de vista da proteção radiolôgica, devido

ao seu potencial de irradiação beta-gama.

Na primeira parada programada dè operação da unidade

1 da CNAAA (1982), para -manutenção e reparos nos geradores de

vapor, níveis de radiação da ordem de 0,005 mGy/h( G^5mrad/h>

medidos nas proximidades de um dos geradores de vapor, ainda

fechado - se elevaram ate 2 mGy/h (200 rorad/h), quando da

abertura do mesmo para acesso de pessoal (inspeção inicial).

No interior de um dos geradores de vapor foram detetados ní -

veis de contaminação superficial devido a emissores beta

gama, de até 27.IO6 Bq/100 cm2 (450.1C3 dpra / 100 cm 2).

Em meados de 1983, quando da segunda parada de opera-

ção da unidade - envolvendo tarefas de seccionamento de tubu

lações, manutenção nos geradores de vapor e descarregamento do

núcleo - foram encontrados níveis de radiação beta - gama da

ordem de 10 mGy/h (1 rad/h) e de contaminação superficial
fi 2 3 2iguais ou superiores a 12.10 Bq/100 cm (220.10 dpm/100 cm ),

durante tarefas de inspeção e descontam!nação nos geradores

de vapor. Já nas operações de corte de tubulações dof cir -
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cultos do primário, foram registradas taxas de dose . de até

8 mGy/h (800 nrad/h) e teores de contaminação em torno de

7,2.IO6 Bq/100 cm2 (120.103dpm/100 cm 2), em secções removidas

da tubulação. Ao longo das operações que envolvem o recar-

regamento do núcleo do reator, chegou-se a observar taxas de

dose que variavam de alguns mGy/h (alguns rad/h) - na área de

transferência do elemento combustível para o seu local de

armazenamento e nas proAimidades da cabeça do reator, duran-

te a sua remoção - até 150 mGy/h (15 rad/h) - na sala de

instrumentação interna do núcleo, devido a vazamentos. As

medidas referentes ã contaminação de superfícies acusaram n£

veis de atividade beta - gama de 12.IO6 Bq/100 cm2( 200. 10 3

2
dpm/100 cm ) - na periferia da cabeça do reator - o u de

ate 3 vezes este valor - em componentes como o anel de veda -

ção ou ãreas de transferência do elemento combustível, que re

ceberam parte da contaminação contida no refrigerante. Va

zamentos da ãgua de refrigeração, pelos tubos da instrumenta-

ção interna do núcleo, apresentaram concentrações de Co da

ordem de 222,lÕ3Bq/cm3(6LlÕ6yCi/cm3).

No tocante â contaminação do ar a partir de fontes

abortas, é sabido que os elementos particulados podem se

originar diretamente ou como produtos de decaimento dos gases

de fissão e que a maioria dos produtos de fissão e ativação po

dem formar aeròsõis liberados sob a forma de contaminação para

o ar. Tais aerosols se originam basicamente de vazamento do
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refrigerante do sistema primário, nas podem também ser gera ~

dos nos trabalhos em componentes e superfícies contaminadas .

Qualquer superfície contaminada, exposta ao meio ambiente, re

presents uma fonte potencial de contaminação para o ar.

Durante o acompanhamento das tarefas de manutenção e

reparos na CNAAA, por dois anos consecutivos, pode-se consta-

tar a existência e os efeitos das diferentes fontes de conta

minação do ar. Ainda na fase inicial da operação de descar-

regamento do nücleo do reator, a tarefa.de içamento dos tubos

guia da instrumentação interna do nücleo, ocasionou altos n£

veis de contaminação no ar da sala de instrumentação por emis_

sores de radiações beta - gama - .6,2LLÕ Bq/cm (1,7.10 uCi/an \

enquanto que a remoção da cabeça do reator deu origem a con -

centrações da ordem de 37.10 Bq/cm (10 yCi/cm ) , com a iden-
133 3

tificação de atividades especificas de Xe - 148 Bq/cm

(4.1Õ3 yCi/cm3), 58Co - 26.1Õ5Bq/cm3 (7.10"9vCi/cíí) e 51Cr

26.l5 Bq/cm (7.1Õ yCi/cm ). A tabela 4 relaciona as con -

centrações de radionuclídeos, determinadas em amostras de ar

quando da abertura dos geradores de vapor - durante esta ope-

ração foram registrados níveis de contaminação do ar, por emi£
—5 3 -9 3

sores beta - gama, da ordem de 15.10 Bq/cm (4.10 uCi/cm ) .
Nas tarefas de seccionamento de tubulações realizadas

58na CNAAA, o Co fo i o radionuclídeo predominante no aerosol-

com concentrações de até 222 Bq/cm3 (6.1Ò*3 yCi/an3) ,enqiwntogufi

as concentrações globais de emissores beta-gama atingiram a 22.10 Bq/cm

(6.W~*yCi/an3),durante os trabalhos de esmerilhamento de seções de duetos.
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4. CONCENTRAÇÕES OB RADIONÜCLlDEOS IDENTIFICADOS

EM AMOSTRAS DE ARr COLETADAS DURANTE A

ABERTURA DOS GERADORES DE VAPOR DA CNAAA-U.l

ELEMENTO

S1cr

58CO

•

54«n

59Pe

95ír

9SNb

CONCENTRAÇÃO

( lC4Bq/cm3)

12,2

13,7

4,8

1,1

0,7

2,4

3,3

11,( 1 Bq = 2,7 . 1ÕXXCÍ )
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De um modo geral, dentre as fontes sais s ignif icat i -

va» para a contaminação do ar de uma unidade com reator à

Sgua pressurizada, destacam - se as fugas, do refrigerante pa

ra o interior da contenção, do sistema de processamento de

rejeitos para o interior do edifXcio auxiliar e de vapor de

Sgua do sistema secundário para o interior do edi f íc io do

turbo gerador. AdiciCFwliasnte, a piscina to combustível usa**», as..

anoatzagens e «itqmggm <te sistemas e componentes e as tarefas de desoon»

taminaçãb por meios mecânicos, constituem focos rte dispersão de contaminan

tes radioativos para o interior dos prédios da unidade.

Hos sistemas auxi.liares, <testauan-se CORD fontes mixtas(% irra

diação externa e contarninaçcãb): a piscina do coribustível usado, onde os

níveis de radiação denendem mais do grau de purificarão do elemento refri

nte <k> que da presença do combustível - aí, altas taxas de dose porlem

ser medidos após almms ciclos de operação do reator os sistemas âe. con

trolequlraico e volunftrico, de processartento de rejei to líquido,

âe reciclagem de boro e o de arrefecimento da piscina do com

bustível usado - devido principalmente aos f i l tros e resinas,

usados nestes sistemas £ nos quais o acumulo de elementos ra

dioativos pode gerar campos de radiação de ate 1 Gy/h (lOOrad/h)

medido no contacto. A atividade retida nos f i l t r o s , desmine

ralizadores e evaporadores ê predominantemente devida aos

isÔtopos do cobalto, iodo, césio e estrÔncio.

Ao que 'tudo indica, jã existe uma tendência generali-

zada, no sentido de otimizar preferencialmente os métodos que

visam minimizar o»campos de radiação ao invés dos procedi -
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•mitos de redução da exposição do pessoal (como diminuição do

tempo de exposição, aumento no número de trabalhadores, etc).

Assim sendo, tem sido desenvolvidos com uma importância cres-

cente estudos de identificação dos produtos e processos de

corrosão e do comportamento destes elementos para uma melhor

compreensão dos processos de crescimento da atividade em sis_

temas e componentes alem da otimização dos processos de puri-

ficação do elemento refrigerante bem como dos sistemas conven

cionais de blindagem. Tais estudos aliados a identificação

de áreas e pontos críticos, que representam as maiores fontes

de exposição de pessoal, são primordiais para a rainimização

dos atuais problemas radiolõgicos em centrais nucleares.
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CAPÍTULO III

MfiTODOS E SISTEMAS DE MONITORAÇÃO DE AREA

Para um controle efetivo da exposição de todo o

pessoal ocupacionalente envolvido com a operação de uma

central nuclear, faz - se necessário o acompanhamento

permanente dos campos de radiação gerados e da contaminação

disseminada ou localizada nas diversas areas e sistemas da

instalação. Um sistema fixo de monitoração, conjungado com

um sistema móvel de medidas e inspeção, constituem a base

para a obtenção deste controle.

' Embora possa ser considerado como um método adicio -

nal de deteção do mal funcionamento de sistemas ou de

fugas de contaminantes, a monitoração das áreas de uma

central nuclear tem como principal objetivo a estimativa

e o controle da exposição de pessoal nos vários setores da

instalação, para a redução dos riscos de incorporação e de

exposição externa, assegurando a existência de condições sa

tisfatõrias de trabalho.

Quer em caráter de rotina ou no decorrer de determi-

nadas operações, ou ainda em situações especiais, a monito

ração deve incluir de um modo geral, medidas de contaminação

do ar, de líquidos e de superfícies, bem como das taxas de

dose locais. 0 acompanhamento e a interpretação deites
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dados ao longo do tempo pemite a caracterização do quadro

geral da instalação e a visualização de possíveis problemas,

ainda em condições latentes.

3.1 Métodos de Medida

Embora bastante diversificadas, a instrumentação e a

metodologia empregadas para a realização de medidas dos

campos de radiação e contaminação - bem como dos radionuclí

deos responsáveis pela. criação de alguns destes campos - po

de ser dividida, a titulo de simplificação, em termos de

sistemas - padrão e de acordo com cada objetivo ou necessi-

dade:

a) Os campos de radiação beta * gama são geralmente medidos

com detetores Geiger MQller «?<), por vezes utilizando-se filtros

apropriados para normalizar a resposta de energia. Em

alguns casos, são empregados contadores proporcionais ou

detetores de câmara de ionização de diversos volumes, es-

pecialmente em presença de altos níveis de radiação, onde os

detetores GM podem falhar ou apresentar uma indicação fal

sa em relação â magnitude do campo de radiação medido.

b) Os níveis mais baixos de radiação gama podem ser medidos

com detetores de cintilação (cristais de Nal) ou câmaras

de ionização de grande volume e alta pressão, Para a

elucidação de espectro de radiação gama em algumas Sreas
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da instalação, os detetores com cristal de GeLl são de

extrema importância, pois permite» não apenas a identifica

ção dos radionuclldeos presentes como também auxiliam na

discriminação dos campos de radiação segundo suas energias

e tipos (direta ou espalhada), representando um fator fun

damental para o planejamento e revisão dos sistemas de

blindagens - permanentes ou temporárias - para as areas

mais críticas sob este aspecto.

c) Os campos de neutrons encontrados no* interior do edifício

do reator durante a sua operação, são monitorados por meio

de medidores de taxa de dose para neutrons térmicos e

rápidos, que empregam detetores proporcionais com trifluo-

reto de boro (BP3), centrados em câmaras com paredes mode

radoras de polietileno e câdmio ou boro. A determinação

de espectro de neutrons, de grande importância para a

calibração dos monitores pessoais e de área, pode ser

efetuada através de medidas com varias esferas moderadoras

de polietileno (esfera de Boner), com diferentes diâmetros

e com cristais de cintilação montados no ir^erior das

mesmas (33).

d) Os aerosôis radioativos, presentes no ar da instalação,são

medidos por meio de amostragens de ar, contínuas ou não,

empregando-se filtros mecânicos - de fibra de vidro ou

outros materiais, com alta eficiSncia de retenção para

partículas - e/ou os filtros químicos - como o carvão ati-
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vado, par» a retenção de iodo. O filtro coletor pode ser

medido na própria linha de amostragem ou em laboratório ,

apôs um tempo pré fixado - eu ambos os casos o volume to

tal de ar amostrado é conhecido. A medição da atividade

beta * gama retida no filtro é feita através de detetores

CM; contadores proporcionais ou detetores de cintilação (

com cristal de NaI ou GeLi) - neste ultimo caso,visando a

identificação de radionuclídeos contidos no aerosol.

e) Normalmente os gases nobres não são esnecificanente monitora -

dos nas áreas internas da instalação, por contribuírem ba

sicamente apenas para a exposição externa, una vez que a

dose interna para os pulmões devida ã inalação destes gases

i quase desprezível e que o seu risco de incorporação é

muito reduzido. Os campos de radiação originados por

fugas destes gases, podem ser detetados pelo sistema fixo

de monitoração ou pelos sistemas portáteis de medidas dos

campos beta - gama. Os gases nobres contidos nos efluen-

tes gasosos podem ser monitorados com detetores de câmara

de ionizaçâo ou contadores proporcionais - fazendo-se a

mistura gasosa fluir através do detetor -detetores GM ou

ainda detetores com cristal cintilador de NaI.

f) A deteção das radiações beta de baixa energia emitidas pe

Io tvítío, quando este elemento se encontra presente sob a

forma de contaminant» em superfícies ou no ar, é feita

através d« detetores de câmara de ionizaçâo ou contadores
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proporcionais de fluxo gasoso. A monitoração pode ser

efetuada por meio de medidas diretas ("in loco") ou pela

contagem da atividade beta nas amostras coletadas no ar ou

nas superfícies. No caso de amostras líquidas, são emprega-

dos cintiladores líquidos para detecao das emissões beta.

3.2 Sistemas de Monitoração Fixa e Móvel

3,2.1 A Monitoração Fixa

0 sistema de monitoração fixa da central nuclear forne_

ce informações sobre as taxas de dose e a concentração de ele

mentos radioativos no ar, em locais previamente selecionados

da instalação, possibilitando deste modo o controle da exposi^

ção de qualquer indivíduo que necessite permanecer ou circu *

lar em determinadas áreas. Adicionalmente este sistema pro

porciona um acompanhamento contínuo das variações nas condi -

ções radiolõgicas nos vários sistemas e setores da instalação,

tornando desnecessária a presença quase permanente de técnicos

para a execução de medidas "in loco".

Entretanto, ê necessário ressaltar que, para o sistema

fixo de monitoração desempenhar satisfatoriamente as suas

funções, ele deve apresentar entre outras, as seguintes cara-

cterísticas;

- Capacidade de leitura instantânea no próprio monitor
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e em local centralizado, de onde possam ser tomadas

as providências necessárias â segurança do pessoal

da instalação.

- Posicionamento dos detetores de modo a se obter co-

bertura, a mais ampla possível, da ãrea onde ele se

encontra localizado.

- Possibilidade de deteçao de falhas no sistema,

- Alarme nara níveis superiores a-um limite prê estabe-

lecido*
• •

- Sistema de indicação clara e livre de erros de leitu

ra,

- Alcance de medida e indicação de escala suficiente -

mente amplos para abranger desde os níveis mais bai

xos ( radiação de fundo - "background" ) até os

os valores mais altos, estimados nos casos de

operação normal ou mesmo de acidente.

- Capacidade de registro das indicações . de todos os

monitores.

Alem dos detalhes de planejamento citados, para que

tal sistema de monitoração mantenha um elevado grau de confia

bilidade, ê aconselhável qu? as suas condições operacionaisse

jam verificadas diariamente, enquanto que o seu teste funcio-

nal ( simulação com fonte de teste por controle remoto ) pode
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r& ser realizado diária ou semanalmente e a calibraçao dos

detetores, durante cada parada regular de operação da unidade.

Os sistemas fixos de monitoração de ãrea e processos ,

encontram-se detalhados no capitulo 1, parte 4.10 - "Sistema

de Monitoração das Radiações".

Apesar da importância fundamental destes sistemas para

a segurança operacional e raâiologica da unidade, os sistemas

fixos de monitoração DOSSÜ** algumas limitações,

tais como o fato dos monitores medirem continuamente os

níveis de radiação e contaminação tão somente na posição e

imediações do detetor e que, destes monitores, exige - se

antes de tudo um funcionamento confiável - a exatidão não

representa um fator tão importante. Assim sendo, para permi

tir o conhecimento da distribuição da exposição nas áreas de

trabalho e fornecer uma correlação com as indicações dos moni

tores fixos-para o ajuste do nível de alarme adequado para

cada caso - os níveis de radiação e contaminação das áreas

controladas devem ser verificados periodicamente com instru -

mentação portátil adequadamente calibrada e operada por têcni

cos especializados do setor de proteção raâiologica da insta-

lação,

3.2,2 A Monitoração Móvel

*

Além do sistema fixo de monitoração, é mantido um con-
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£ 8/A

trole permanente de monitoração e inspeçSo de todos os setores

da unidade. Os técnicos da proteção raâiolõgica efetuam o

controle das áreas acessíveis da instalação, executando medi -

das dos campos de radiação - taxas de dose de gama e neutrons-

e da contaminação do ar e de superfícies através de processos

diretos ou indiretos ( medidas locais ou coleta de amostras pa

ra posterior análise em laboratório ).

A monitoração da contaminarão fte superfícies executada unicamente

pelo sistema móvel de monitoração, erorega normalmente contadores propor -*

cionais, detetores de cintilação ou detetores GM, sendo estes, últimos

de uso mais freqüente. Além dos detetores portáteis,

utiliza-se também testes de esfregaço, com papel de filtro,em

áreas de cerca de 100 cm , supondo-se um fator de remoção de

10% a 20% (2). Dependendo do tipo de superfície e do local,

pode-se estimar a quantidade de contaminação removível ( não

agregada à superfície ) ou o grau de contaminação fixa. A

contaminação fixa apenas constitui um fator relevante para a

proteção raâiolõgica quando é encontrada em áreas de trânsito

ou permanência de pessoal ou sobre superfícies a serem manipu

ladas; nestes casos poder-se-ã *«r « propagação ctesta contamina

ção ou a dispersão de contaminantes para o ar - - em casos

onde o grau de fixação da contaminação se mostra inferior ao

estimado - ou mesmo a elevação do nível de radiação de fundo

("background") da área. Para a contaminação do ar e de

superfícies, em unidades termonucleares com reatores ã água .
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pressurizada, os radionuclídeos predominantes sio emissores de .

radiações beta e gana; a contaminação defido a emissores alfa

€ muito rarar sendo sempre acompanhada por uma contaminação be

ta de maior vulto.

Dentre os sistemas portáteis, empregados na monitoração

das Sreas da unidade 1 da CNAAA, destacam-se (2):

- Monitores de campos de radiação beta - gama, com dete

tores de câmara de ionização, de alta sensibilidade e

baixa dependência energética, com alcance de escala de cerca

de 0,5 Gy/h (50 rad/h>.

- Monitores com sonda telesccpica e detetor GM , para

medida de taxas de radiação beta - gama na faixa de

10"3mGy/h a 10 Gy/h (101mrad/h a IO3 rad/h).

- Medidores de taxa de dose para neutrons ("reit-counters1)

térmicos e rápidos, com contadores proporcionais de

BF3, circundados por esferas de polietileno e cádmicy

com alcance de cerca ãs 0,1 Sv/h (10 rem/h) e insen-

síveis a campos gama da ordem de 5 m Gy/h (500 m rad/h).

- Monitores que podem utilizar detetores GM, contado- .:

res proporcionais e detetores de cintilaçâo, para

níveis de contaminação gama, beta e alfa, com

alcance de escala de 10 cpm e sistema de alarme.

- Amostradores de ar para pequenos e longos períodos

de amostragem, equipados com suportes para utiliza-
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çío d* filtros necSnicos - para elementos particulados ~ e

químicos - com carvão ativado, para radioiodo - e vazões mê

dias de 100 i/min - para curtos períodos de amostragem - e

30 t/min - para longos períodos de amostragem. Durante a

realização de determinadas operações que envolvem a possibili

dade de contaminação substancial dó local de trabalho, podem

ser empregados monitores contínuos, que efetuam simultaneamen .

te a amostragem do ar e a deteção da atividade retida no

filtro, fornecendo ainda a indicação e o registro desta ati-

vidade.

Todas as amostras coletadas durante a monitoração da

instalação, devem ser analizadas no laboratório de contagens,

localizado no setor intermediário entre a área, controlada e o

setor de descontaminação de pessoal. Da instrumentação Io

calizada neste laboratório constam, dentre outras:

- Um analizador de altura de pulsos, multicanal , para

espectrometria gama com cristal cintilador de Nal(Tl).

- Um contador proporcional, com trocador automático de

amostras, para deteção da atividade alfa ou beta ,

com baixa contribuição da radiação de fundo,

- Contadores GM para medida da atividade beta - gama

blindados contra a radiação de fundo.

- Um contador de cintilação com cristal de ZnS (Ag) pa

ra medida da atividade alfa.
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Os levantamentos radiomêtricos ( sistema móvel de

•onitoraçao ) em conjunção com o sistema fixo de monitoração

de área, fornecem as bases para o acompanhamento das condições

radiolõgicas da instalação e para o planejamento das a ti vida -

dfcs a serem desenvolvidas em determinados setores da -unidade.

Adicionalmente as inspeções conduzidas por pessoal qualifica-

do, servem como base complementar de informações sobre as

dificuldades que poderão surgir na execução de tarefas especí^

ficas e na preparação de áreas para este Jim - blindagens,fer

ramentas especiais, deslocamento de pessoal e material, aces-

sibilidade, altas temperaturas, etc.

A monitoração das áreas internas da instalação deve ser

efetuada todas as vezes em que o reator sofrer uma parada ope

ratoria ou entrar novamente em operação, ou ainda sempre que

algum sistema necessitar de reparos ou modificações, com um

potencial de formação de campos de radiação e/ou contaminação.

A freqüência com que a monitoração das ãreas deve ser

conduzida é determinada pela possibilidade de alterações dos

níveis de radiação no ambiente, Se estes níveis não se en

contram sujeitos a modificação, exceto nos casos de altera.- -

ções substanciais em equipamentos e processos, a monitoração

somente será necessária a título de verificação ou confirma -

ção dos níveis de radiação ou contaminação.

A adoção de níveis de referencia - de registro, inves-

tigação ou intervenção - i de grande valia em alguns tipos de
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Monitoração (ar, superfícies, etc) era ãreas onde . variações

nos níveis medidos - ainda que inferiores aos limites deri-

vados - possam indicar falhas nos sistemas de controle ou

a deterioração de procedimentos operacionais.

Qualquer programa de monitoração, de ãreas ou de pro-

cessos» deve ser o mais dinâmico possível-; ou seja, com o

decorrer do tempo, o método, tipo e freqüência das medidas de

vem ser revistos e analizados de acordo com cada caso, para

assegurar que os objetivos do programa de monitoração ocupa -

cional sejam efetivamente alcançados,

Embora as medidas exerçam um papel majoritário em qual̂

quer programa de monitoração em proteção radiolõgica, tal mo

nitoração também deve envolver a interpretação,e analise dos

resultados obtidos em relação ãs exigências da legislação

adotada.
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CAPITULO IV

MÉTODOS E SISTEMAS DE MONITORAÇÃO DE PESSOAL

4.1 A Monitoração Individual

A monitoração individual conpr#»#»nd« a realização e

interpretação de mpdidas da exposição externa cora monitores

individuais portáteis ou da atividade incorporada no indivíduo

(a exposição interna) pela monitoração total ou parcial do

corpo ou por procedimentos de bioanãlise - análise do sangue

ou de excreta.

Os objetivos básicos da monitoração individual são:

- Avaliar a-dose de corpo inteiro e / ou a dose em

órgãos ou tecido do indivíduo.

- Analisar os tipos e qualidades de radiação âs quais

o indivíduo foi exposto.

- Controlar o quadro de acúmulo de doses do pessoal o

cupacionalmente exposto»

- Estabelecer se as condições gerais de trabalho encon

tram-se satisfatórias.

* Auxiliar, em casos de exposições acidentais ou extra

ordinárias, nas decisões e ações subsequentes.

- Demonstrar a concordância com os limites de áoses ei
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tipulados.

A Monitoração individual se faz necessária sempre que

a dose recebida pelo indivíduo possa vir a exceder a 3/10 do

Unite anual de equivalente de dose - 15 nfiv(l,5 ran) (11) - ainda

que em outras situações ela possa ser empregada como método

de confirmação de condições satisfatórias de trabalho.

Esta condição de trabalho é denominada pela Comissão

Internacional de Proteção Radiolôgica (ICRP) (11, 12) de

"condição A", enquanto que a "condição B" refere-se â situa -

çSes ocupacionais onde ê muito pouco provável que aquela fra

çãb do limite de dose seja ultrapassada - considerando-se como

fator limit an te a dose externa ou o limite de incorporação a

nual. Entretanto, torna-se necessário salientar que, erobo

ra a maioria dos trabalhadores de centrais nucleares com

reatores ã água pressurizada recebam doses anuais inferiores

aos limites preconizados, a simples possibilidade de ocorrên-

cia de doses superiores em uma determinada ãrea ou condição de

trabalho, i suficiente para que a mesma seja classificada como

do tipo A e que apenas a experiência e o estudo, relativos â

cada instalação em particular, constitui condição necessária e

suficiente para as designações segundo esta classificação e

para a aplicação ou não de procedimentos de monitoração indi«

vidual. Adicionalmente, a classificação de uma área ou

condição de trabalho como do tipo Af com base no potencial de

exposição externa de pessoal, nSo representa razão suficiente
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para a adoção de um programa da aonitoraçSo interna dos indi-

víduos e vice * versa. Na realidade, na pratica de operação

de centrais nucleares, são poucas as situações onde anbos

os tipos de monitoração de pessoal necessitam ser empregados

simultaneamente.

Uma dificuldade freqüentemente encontrada na monitora-

çio ocupadonal em centrais nucleares,ê a ausência de estudos

de distribuição e outros fatores relacionados coro os campos

de radiação, através de sistemas para levantamento e discrimi

nação destes campos, montagens de simuladores ("phantons")para

a estimativa mais precisa das exposições e estudos pormenori-

zados dos procedimentos e variáveis inerentes a determinadas

tarefas. Daí, a consideração normalmente utilizada, segun-

do o qual a exposição externa medida no local de trabalho com

um dosímetro individual, representa o equivalente de dose efe

tivo médio ou em órgãos e tecidos do trabalhador. Normal men

te o maior valor da exposição ( radiação e contaminação )medi

do em um determinado local de trabalho - relacionado ao

índice de equivalente de dose - ê utilizado como parâmetro bá

sico para a estimativa da dose de corpo inteiro,* temo de nerma

nência, exnosição de extremidades, procedimentos de monitoração indivi -

dual, equipamentos ie proteção e procedimentos de controle adotados (12).

A exigência básica, portanto para o sistema de monito-

ração individual adotado, é a de que ele permita a estimativa

do equivalente de dose com precisão razoável, ao longo de
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todas as faixas de radições e energias, exposições e taxas

de dose, prováveis de serem encontradas tanto em condições nor

mais quanto em situações especiais no interior da instalação.

. As necessidades dos programas de monitoração externa e

interna de pessoal, em cr.rater de rotina$ sõ devem ser

estabelecidas através da analise das características de

projeto da instalação, da experiência adquirida em unidades

com sistemas similares e com base nos resultados obtidos pelo

programa de monitoração de ãreas.

Em termos do controle do risco a que os indivíduos o

cupacionalmente envolvidos encontram-se expostos, cabe ressal^

tar que a monitoração individual - externa ou interna - não

previn* ou evita a exposição, servindo tão somente para estí

má-Ia ou quantificâ-la a posteriori; apenas a monitoração do

local de trabalho, aliada â experiência adquirida e as anãli-<

se& de situação / tarefa e projeto, constituem medidas pre*<

ventivas eficazes,

4,2 A Monitoração Individual Externa

A exposição externa às radiações constitui o fator pr<5

ponderante no controle ocupacional de todo o pessoal direta -

mente envolvido com a operação de reatores ã água pressuriza-*

da. Desta exposição, a contribuição devida aos campos de

neutrons normalmente representa apenas uma pequena fração da
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exposlçio aos campos de radiação

Ha maioria das vezes, en carSter de rotina, ê sufi,ct^

ente estabelecer a dose na superfície do corpo r bastando para

isto que o indivíduo seja monitorado por um único doslmetro ,

posicionado na altura do tronco, a leitura deste doslmetro £

geralmente aceita como representativa da exposição de corpo

inteiro aos campos externos de radiação. O Comitê Cientifico

das Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atômica (UNSCEKR)

convencionou que todos os resultados relatados pelos serviços

de monitoração representam a dose media absorvida no corpo in

teiro e admite ser esta, quase sempre representada pela lei-

tura do doslmetro oficial ünico, sem considerações sobre a

sua relação com a dose real absorvida (20, p.9). Contudo,

durante determinadas tarefas a serem executadas, poderá haver

a necessidade da utilização de dosImetros adicionais - sempre

que houver a possibilidade de alguma parte do corpo receber

uma exposição superior ã do tronco.

Embora seja necessário estabelecer uma relação entre as

medidas feitas com dosímetros pessoais e as doses absorvidas

nos tecidos e órgãos do corpo, na prática, os resultados obtir

dos pelos estudos efetuados com este propósito, não apresentam

a clareza e a praticidade (facilidade de aplicação) desejáveis

para o seu emprego em programas de monitoração ocupacional .

Para as radiações gama de altas energias, praticamente sem

nenhuma blindagem e que não ocasionam taxas de dose variáveis
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atravis de todo o corpo, podem ser adotadas relações razoável,

•ente constantes; entretanto» para os campos de radiação

variações espaciais, parcialmente blindados pelo corpo e

variações extremas na distância entre partes do corpo e a

fonte - ou outras situações semelhantes - a relação torna- se

bem mais complexa. Em algumas circunstancias a complexidade

desta relação pode ser minimizada através de medidas adido -

nais e de uma interpretação apurada das medidas.

Para o controle mais eficaz da dose individual, o equi

valente de dose efetivo .deveria ser obtido através da avalia-

ção das doses nos vários órgãos e tecidos do trabalhador, de

modo particularIzado. Porem na prática, este procedinento

torna-se inviável devido ã insuficiência de informações sobre

as características dos ca*npos de radiação.

Os porta doslmetros normalmente utilizados - tipo dis

tintivo - não são projetados de modo a fornecar informações

básicas tais como a energia e o tipo de radiação, a partir das

quais o cálculo da dose em profundidade possa ser desenvolvi-

do, No caso de exposição não uniforme do corpo, raramente

existem informações suficientes, oriundas dos dispositivos de

monitoração individual, para indicar a extenção e a variação

espacial do campo de radiação e necessárias para avaliar as

doses em õrgãos e tecidos de indivíduo. Os estudos desenvcd

vidos nesta área, tem empregado o cálculo de doses em órgão e

o equivalente de dose efetivo em simuladores("phantons"), o
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rientados espacialroente de várias formas e expostos a campos

com radiações de diferentes energias. Os problemas existen

tes sao peculiares a cada exposição, de acordo com fatores

tais como a orientação do corpo em relação â fonte, dentre

outros *

Os sistemas de dosXmetros geralmente indicam uma apro

ximação da dose absorvida na superfície do corpo(ã urna pro -

fundidade media, entre uma camada relativamente superficial

de tecido e a camada delgada da supefIcie do mesmo)junto com

a dose absorvida e uma profundidade maior; estas duas medi -

das são interpretadas como dose na pele e dose de corpo in

teiro (20).

4.2.1 A Exposição aos Campos de Radiação Gama

A dose de corpo inteiro, proveniente ôa. exposição externa

aos canpos de radiação gana, ê oonumppte nedida através de um doslmetro

di; leitura indireta - normalmente o filme dosinétrico ou o dosírretro ter

moXuminescente (T!Ti) - e um doslmetro de leitura direta - a canete dosi-

métrica ou outro dispositivo senelhante geralmente usados na parte supe-

rior dianteira do tórax. Outros tipos de dispositivos, tais coro o

doslnetro radiofotol^minescente são também utilizados, ainda que era

menor escala.

Em alguns casos, como na CNAAA, são utilizados fre . -

quentemente três tipos de dispositivos de monitoração indivi*
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dual - o filme dosimêtrico, o TLD e a caneta dosimêtrica-pa

ra o acesso âs áreas controladas ( com razoável potencial de

exposição â campos de radiação). Este procedimento possiM

lita uma interpretação mais precisa da exposição individual.

0 dispositivo de monitoração considerado como dosíme-

trao oficial - necessariamente, de leitura indireta, como pre

conizado pelos organismos internacionais (ICRP, IAEA) - ê

aquele fornecido e processado (para a leitura da exposição

registrada) por uma instituição credenciada pelo órgão fisca

lisador. Ha central de Angra (CNAAA) o filme dosimêtrico ê

o dispositivo de monitoração designado como dosímetro ofjL

ciai, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, tendo o

seu processamento efetuado no Instituto de Radloproteção e

Dosimetria (IRD*-CNEN). Os dos í metros termo luminescentes e

as canetas dosimétricas são fornecidos e processados pela em

presa responsável pela operação da central nuclear (FURNAS

Centrais Elétricas S.A.).

0 filme dosimêtrico constitui o mais antigo dentre os

dispositivos de monitoração individual utilizados em larga

escala. Sua principal vantagem reside na capacidade de

reter a informação sobre a exposição recebida, mesmo apôs

o processamento do dosímetro, alim da possibilidade da

obtenção de informações sobre a qualidade e atê certo ponto

da direção do feixe de radiação. Como desvantagens, desta

cam-se a reprodutibilidade relativamente baixa, uma dependên
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cia energética superior â dos outros tipos de doslmetros e o

efeito do desvanecimento do sinal retido ("fading"), quando

expostos a condições elevadas de temperatura e umidade, mesmo

durante curtos períodos de tempo (alguns dias). Normalmente

utiliza-se um sistema de filtros no porta dosimetro do filme,

para compensar a dependência energética e para o estudo das

características da exposição recebida, para reduzir o efeito

de desvanecimento devido à umidade, o filme ê protegido por

um envôlucro plástico, o qual no entanto não atenua o efeito

da temperatura ( 28, 29.).

O dosímetro termo luminescente de LiF (Harshaw cards

NG - 67) utilizado na CNAAA possui a habilidade de reter infor

mação durante um longo período de tempo (alguns meses),an

tes do seu processamento , sob diversas condições de tempe-

ratura e umidade. Alem disto, ele possui boa sensibilidade

e precisão, aliadas ã uma reprodutibi 1 idade apreciável e uma

baixa dependência energética. O fato do limite de deteçâo

deste de3Ímetro (- 0,1 m Sv) ser inferior ao do filme dosimêr

tricô (-0,2 m Sv), proporciona maior sensibilidade para a

estimativa de dose individual; a sua razoável ausência de

sensibilidade às condições ambientais •* bem superior ã do

filme - representa um fator importante para a precisão dos

resultados obtidos (28, 29), Adicionalmente, o dosimetro

termo luminescente apresenta a vantagem de poder ser reutili-

zado ate cerca de 50 vezes, enquanto que o filme dosimétrico
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sô pod* ser utilizado uma vez.

A Ünica desvantagem flagrante do TLO reside na perda da

informação retida, após o seu processamento, o que no entanto

pode ser compensado pelo uso de um TLD extra, no porta dosíme

tro. Assim sendo, pela facilidade e rapidez de processamen-

to, menor custo de investimento, versatilidade de usos, além

das qualidades anteriormente citadas, os dosímetros termo lu

minescentes - de LiF, Ca F~ e outros mais - representam o

dispositivo de monitoração individual mais utilizado em

centrais nucleares e outros tipos de instalações. (28)

Os filmes dosimétricos e os dosímetros termo lumines~

centes utilizados na CNAAA são substituídos mensalmente, para

a verificação da exposição recebida a longo prazo, embora a

leitura dos dispositivos de monitoração individual (incluindo

estes, de leitura indireta) possa e deva ser realizada tão

freqüentemente quanto a natureza do trabalho exigir. Os

doslmetros termo luminescentes são lidos em um sistema de

processamento e leitura automático, dentro das dependências do

setor de proteção radiológica da usina ( no edifício auxiliar

sul) (1,2)

Dentre os monitores de leitura direta, a caneta dosi -

métrica (câmara de ionizaçao de bolso, com electrômetro de

fibra de quartzo e paredes de 300 mg/cm ) é o dispositivo em

pregado na CNAAA em larga escala, nas tarefas desenvolvidas

em ãreas controladas, para o controle a curto prazo da exposjL
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çio de pessoal. O alcance das canetas dosimêtricas normal *

mente utilizadas ê de 2 m Gy(200 m rad); entretanto» em deter

minadas situações, podem ser utilizados outros tipos, com ai

cance de até 20 m Gy (2 rad). A exposição acumulada é lida â

saída da área controlada, no ponto de controle da proteção ra

diolSgica da unidade - ou a qualquer momento., pelo próprio usu

ário ~ e compilada em rejeitos diários, os quais serão utiliza

dos para os registros subsequentes (semanais, trimestrais e

anuais). A avaliação diária das exposições medidas auxilia o

supervisor de proteção radiolõgica nas decisões sobre a permis_

sao para trabalhos nas áreas controladas, evitando que os

limites de dose adotados sejam excedidos. As avaliações a

longo prazo (semanais, mensais, etc) dos quadros de exposição,

servem para a verificação e análise (juntamente com os resulta

dos dos dosímetros de leitura indireta) da eficácia das medi-»

das de controle administrativo, relativos â minimização das

doses individuais e coletivas.

Durante determinadas operações (como inspeções, manuten

ção, etc, ) onde os níveis de radiação podem variar de modo im

previsível, ê aconselhável o uso de monitores individuais com

alarme sonoro e visual, estes monitores são normalmente usados

â altura da cintura do indivíduo e medem a taxa de dose ou a

exposição, ou a dose acumulada, por meio de sistemas integra -

dores de pulsos através de um pequeno detetor GM,
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4.2.2 A Exposição aos Campos de Neutrons

As doses devidas â exposição aos campos de neutrons,em

reatores de potência à água pressurizada, são geralmente re-

duzidas, se comparadas com os limites de equivalente de

dose,

A despeito dos progressos efetuados na dosimetria de

neutrons, com excessão da faixa de neutrons térmicos, os me

todos de estimativa de dose são dispendiosos em termos de

tempo e equipamento,

Nos casos de exposição a feixes de neutrons parcial-

mente moderados, o indivíduo pode ser monitorado por um

único dosimetro, capaz de fornecer informação sobre a dose

provocada por neutrons compreendidos entre as faixas térmica

e intermediária.

As doses devidas â exposição aos campos de neutrons são

medidas por meio de dispositivos de aconâicionamento do dosi-

metro, dfe vários tipos, geralmente tentando-se adequar cada

um ao espectro de energia do campo de neutrons que se espera

encontrar.

Nas situações onde o espectro de neutrons não sofre

grandes variações, o dosimetro de albedo pode ser empregado

com grande vantagem, Este tipo de dosimetro, utilizado na

unidade 1 da CNAAA e fornecido pelo órgão normativo (IRD-CNEN),

deteta os neutrons de baixa energia refletidos pelo corpo e
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constitui um sistema simples e de grande sensibilidade para

uma larga faixa de energia de neutrons incidentes, embora

a sua sensibilidade varie com a energia - dal a necessidade

da sua calibraçao em energias representativas dos campos a e

xistentes ou esperados,

O emprego do dosímetro de albedo para a monitoração de

rotina em Karlsruhe, revelou níveis de exposição surpreenden

temente altos em relação aqueles anteriormente medidos com os

usuais detetores de traços . Os resultados da monitoração

individual para neutrons, no reator FR-2, mostraram que a

fração de dose proveniente da exposição aos campos de neu-

trons pode ser superior em até quatro vezes à fração de

dose resultante da exposição gama, em alguns setores da

instalação (30, p 396).

Durante o acompanhamento (monitorações de área e ins -

peçoes) da fase final da escalada de potência (75% a 100% da

potência do reator) da unidade 1 da CNAAA, os dosímetros de

albedo mediram doses compreeendidas entre 0,02 e 0,2 m Sv. (

2 e 20 m rem) .

Outros tipos de dosímetros utilizados para a monitora-

ção da exposição a campos de neutrons tais como o filme tî

po NTA, largamente empregado - nlo são sensíveis aos neutrons

com energias inferiores a 0,7 MeV, resultando na substimativa

das doses. Por outro lado, o dosímetro de albedo apresenta

uma grande sensibilidade aos neutrons de baixa energia, poden
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do en alguns casos chegar a superestimar a dose real por um

fatcr de 20 ou mais. (23, p 53)

Uma vez que raramente a distribuição espectral dos

campos de neutrons ê medida, os programas de monitoração de

neutrons, em uso corrente, tendem a apresentar estimativas de

dose com um alto grau de imprecisão. Este fato evidencia a

necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas de monitoração in

dividual para neutrons atualmente em uso, bem como dos pro -

gramas de monitoração dos campos de neutrons nas areas inter

nas da contenção em centrais nucleares.

4.2.3 A Exposição de Extremidades do Corpo

Existe uma grande variedade de dados e estudos sobre as

doses de corpo inteiro ou a incorporação, em centrais nuclea-

res, entretanto, pouquíssimos sobre a3 doses de extremidades.

Estes dados seriam necessários para uma avaliação do numero de

doses que excedem o limite trimestral estabelecido e da neces

sidade de monitoração de extremidades durante certos tipos de

operação considerados como de rotina. Normalmente anenas a

exposição de corpo inteiro e da superficie da pele costuma ser

monitorada rotineiramente.

Quando o corpo recebe uma dose proveniente da exposição

a campos de radiação relativamente uniformes, as mãos tendem a

receber uma dose aproximadamente igual â do corpo. Entretanto/
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U M vex que a distancia entre as mãos ou outras extremidades

do corpo e as fontes de radiação, pode ser ben inferior ã do

corpo - como no caso de manipulação de válvulas, troca de

filtros, lubrificação de bombas, etc» - a dose adicional para

tais extremidades do corpo pode eventualmente ser bem mais

significativa.

Normalmente as taxas de dose nas proximidades imediatas

das fontes de radiação beta, em sistemas PWR, costumam apresen

tar- se bem elevadas.

Os procedimentos de monitoração de extremidades geral -

mente baseiam-se na suposição de que, sendo o limite de dose

para extremidades, superior ao de corpo inteiro em cerca de

15 vazes, se a dose de corpo inteiro ê mantida dentro do limi-

te estabelecido, o limite de dose extremidades não será ultra-

passado (32, p 776). Na verdade esta suposição muitas vezes

carece de fundamento, uma vez q>ve apenas através de uma

análise criteriosa das características de execução de determi-

nadas tarefas, por grupos específicos de trabalhadores, seria

possível estabelecer-se que procedimentos deverão ser adota -

dos para cada caso em particular, mais ainda pela falta de da

dos e investigações suficientes para tais considerações.

As fontes de radiação beta externas ao corpo não repre-

sentam um risco de irradiação para os tecidos e camadas mais

profundas do corpo humano, mas em alguns casos elas podem con

tribulr significativamente para a exposição das lentes doa

olhos e maif. conunente para a pele. Estas fontes são parti eu



129

lamente importantes quando presentes em tarefas que envolvera

• possibilidade de irradiação daqueles Ôrrãos ou das raios.

Na maioria dos casos, ocorrera campos mixtos de radia «

ção beta e gana. Nas situações cora irradiação uniforme de

corpo inteiro, um único dosímetro usado sobre o tórax pode

fornecer nio apenas uma estimativa da dose em profundidade,de

vido aos raios gama, mas também a dose sobre a pele devida âs

radiações beta.(3, p 74) .

Os campos de radiação beta podem ser encontrados, quan

do gases radioativos encontram-se presentes no ar das ãreas

internas de centrais nucleares. Se as dimensões do local

forem reduzidas, a taxa de dose devida aos campos beta poderá

ser superior ã taxa de dose oriunda da exposição gama, também

devida ã presença daqueles gases,( 31, p 72)

Sempre que, devido â natureza do trabalho a ser execu-

tado, houver a possibilidade (deliberada ou acidental) de

qualquer parte do corpo permanecer muito próxima ã fonte de

radiação beta, devera ser providenciado o uso de um dosimetro

apropriado para esta exposição. Ocasionalmente torna-se ne

cessario o emprego de um dosimetro adicional, na altura da

cabeça do indivíduo - normalmente um dispositivo semelhante ao

utilizado sobre o tórax •* para estimativa da dose 3o)xe as len -

tes dos olhos, una ves que esta dose pcrfe vir a ser bem superior aquela

rwjsbírta â altura rio tronco (31) - o limite oficial estabelecido nara as

lentes dos olhos é de 300 m Sv(30 ren).
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Para um planejamento eficientft de monitoração de extxe

midades, devem ser considerados os seguintes Itens:

- a parte do corpo para a qual deverá ocorrer a maior

exposição ( em relação ao corpo inteiro, ã pele e

âs extremidades ),

- o equivalente de dose para as lentes dos olhos

- a direção e origem <So feixe de radiação

- as posições do corpo em relação às fontes de radiação

- a atenuação parcial das radiações, em relação â expo-

sição do dosímetro, pelo próprio corpo, por equipamen

tos ou blindagens.

Os dosimetros utilizados na monitoração de extremidades

do corpo são geralmente idênticos aqueles empregados para a

estimativa da exposição de corpo inteiro; a caneta rfosimétrica e

o /V>sT.TOtro ter*r>lirdnescentP são exerwlos fe dispositivos utilizados pa

ra anbas as finalidades. Os TLD de LiF ou LiB são comumen

te utilizados em dispositivos tais como anéis dosimêtricos, do

símetros de pulso, dosimetros de corpo inteiro, etc.

Os resultados da monitoração de extremidades são fre -

quentemente anotados junto com o registro da dose de corpo in

teiro, sendo posteriormente analisados e comparados com os

limites de dose para extremidades.

As novas tendências da monitoração de pessoal em cen -

trais nucleares, refletem a necessidade do emprego de sistemas
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seal automáticos, computadorizados e ligados com a sala de

controle de acesso às ãreas controladas ( o ponto de contro-

le da proteção radiolôgica), além da otimização dos doslme —

tros para betas e neutronsf atualmente em uso.

Os dispositivos integradores de dose, como o filme do

simétrico e o dosimetro termo luminescente, devem ser manti «

dos sob controle através de irradiação para efeito de inter -

comparação e calibração junto à uma instituição credenciada e

qualificada para esta finalidade,

4.3 A Monitoração Individual Interna

Os estudos sobre a exposição interna de trabalhadores ,

em centrais nucleares que operam com reatores ã água pressuri

zada, mostram que este componente contribui com circa de 1 %

para a exposição coletiva total (somatório de todas as doses

internas e externas dos trabalhadores, durante um determinado

período de tempo). Da mesma forma a dose interna média per

indivíduo normalmente constitui uma parcela muito reduzida da

dose média individual (34).

Os programas de monitoração da contaminação interna são

passíveis de restrições consideráveis devido ao seu alto eus

to em termos de equipamento e pessoal, daí a importância de

uma seleção de grupos de indivíduos ocupacionalmente expostos

que deverão ser monitorados e das tarefas que envolvem um ri£
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ga corpôrea e dos limites de incorporação encontram-se asso -

ciados a graus variados de incerteza, de acordo com cada caso,

uma vez que a dose comprometida para cada órgão ê determina-

de pelas propriedades metabõlicas e radiolõgicas dos radionu

clldeos, pelo modelo de incorporação no organismo e pela re

tençao do material râãioativo nos órgãos em função do tesqpo .

Com relação ã presença de radionuclídeos, de meia vi_

da efetiva longa, no corpo humanor a quantidade retida apôs

uma incorporação equivalente a 1 ALI (limite de incorporação

anual), i normalmente muito inferior àquela mensurável por

detetores externos ao corpo ou por processos de bioanãlise

dos fluidos corpóreos, o intervalo entre cada série de me

didas é então determinado pela necessidade de uma verificação

periódica do crescimento da atividade do material no corpo

(12), o nível de contaminação interna é relativamente fã -

cil de se determinar, através de bioanálise, para certos ele-

mentos (como o trltio) porém difícil para outros(como o plutô

nio), especialmente nos casos de longos intervalos de tempo de

corridos após a incorporação ou em casos de incorporações mui

tiplas. (20)

Pelo fato da monitoração individual interna constituir

um processo de controle da exposição ocupacional, dispendioso

lxipreciso e pouco sensível em certos casos, ela costuma ser

efetuada apenas em situações onde o seu emprego se faz real -
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•ente necessário COMO em casos de acidentes ou supeita de

incorporação. Geralmente o controle da exposição interna

pode ser feito indiretamenter através da monitoração da

contaminação do ar e, em alguns casos, pela estimativa do

grau de contaminação superficial. (2C)

Não existe nenhum método pratico de monitoração indiyi

dual interna de rotina - principalmente nos casos de incorpo-

ração de radionuclídeos de meias vidas efetivas longas ou

extremantente curtas - que possa ser utilizado para a dete -

Ção de condições não satisfatórias do local de trabalho e ,

para este propósito, a monitoração do local de trabalho cons-

titui um procedimento necessário e geralmente suficiente.(12)

Os meios de proteção coletiva contra a exposição in

terna, em centrais nucleares con: sistemas PWR, consistem de

um sistema de barreiras contra a disseminação da contaminação;

este sistema abrange desde o encapsulamento do combustível até

as barreiras criadas pela ventilação e subpressão, incluindo o

enclausuramento de sistemas e componentes selados que contenham

ou conduzam materiais radioativos, além de processos de puri-

ficação do ar e do elemento refrigerante e de descontaminaçao

de superfícies.

Durante a operação normal de reatores ã água pressuri-

zada ou mesmo apôs algumas tarefas de manutenção de menor vul

to, a estimativa da incorporação através da monitoração indi-

vidual, não se faz necessário, uma vez que tenham sido estabe

lecidas condições satisfatórias no local de trabalho - confir
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madas pela monitoração periódica ou permanente das áreas de

interesse.

Em casos onde o risco de incorporação não pode ser

excluído ou controlado por métodos de monitoração do ar ou

de superfícies, ou ainda pelo uso de equipamentos de prote ->

ção individual, torna-se necessário o emprego de medidas dî

retas da atividade corporea ou de métodos de análise de

excreta.

Embora pouco freqüente, a contaminação interna de pes_

soai pode ocorrer durante determinadas operaçSes desenvolvi-

das nas proximidades de fontes abertas, ou devido a incorpo-

rações acidentais. Por este motivo, o controle de incorpo

ração deve ser efetuada apôs o término de tarefas que envol-

vem o risco de exposição interna,

A carga de radionuclídaos no corpo humano só pode ser

medida diretamente, no caso de emissores gama oü de produção

de radiação de freamentoC'bremsstrahlung") a partir de emis*

sores beta de alta energia, pela técnica do contador de

corpo inteiro, Nos demais casos são empregadas medidas in

diretas (como analise de excreta) para a determinação da

atividade rle emissores de radiação alfa ou beta, embora a oorre.lação

entre a atividade medida e a contaminação interna efetiva se faça acom v

panhar de alguma irprecisão ctenendendo do caso em questão,

0 método de controle de incorporação mais comumente

empregado, ê o que utiliza o contador de corpo inteiro, no

qual ê feita uma varredura do corpo do indivíduo com um
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por bioanâlise - utilizado em menor escala - consta normalmen-

te de analise de urina para a deteção de radionuclldeos emis -

sores de radiações beta de baixa energia - como trltio e estrôn

cio -pelo método de cintilação liquida, No caso da CNAAA, os

exames realizados através do contador de corpo inteiro seguem

uma periodicidade anual; entretanto,apôs operações extraordi -

nárias (tarefas de reparos em componentes do primário, etc) ou

apôs ocorrências anormais com risco de contaminação interna,po

derão ser requisitados pelo setor de proteção radiológica, exa

mes pelo contador de corpo inteiro e de excreta para a estima-

tiva da incorporação.

Embora os padrões internacionalmente adotados(ICRP,IAEA)

façam referência â soma das doses interna e externa, as rtoses medidas na

superfície do corpo são quase serrpre superiores às ioses em órgãos isola -

dos: assim sendo, as dos«s de incorporação costunan ser estimadas por

métodos indiretos(através do controle de área e de pe£

soai). Os próprios métodos recomendados pela Comissão in-

ternacional de Proteção Radiòlõgica (ICRP), consideram que a

dose registrada para corpo inteiro ê substancialmente maior que

a dose sobre os órgãos, por este motivo, na prática são raras

as situações em que se faz necessário estimar a dose interna e

adicioná-la ã dose externa, em um programa de monitoração ope-

racional - e menos ainda em programas de rotina. Como as



normas básicas de proteção radiolôgica da Comissão Nacional de

Energia Nuclear não exigem o calculo da exposição combinada(ex-

terna e interna), a observância dos limites para exposição ex

terna ou interna servem para restringir a exposição de qualquer

indivíduo.
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CAPITULO V

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DE PESSOAL

5.1 A Organização Administrativa e a Proteção Radiolõgica

O pessoal engajado na operação de uma central nuclear,

encontra-se sujeito a vãrios graus de exposição, dependendo do

tipo e magnitude dos campos de radiação e do tempo de permanên

cia dentro dos mesmos. Esta exposição ocupacional vem sendo

intensamente investigada e analisada, com o objetivo de identi^

ficar as suas características (como, quando e onde ele ocorre)

visando a otimização das condições de trabalho em instalações

que utilizam reatores de potência. O termo"operação", relacio

nado com as tarefas que envolvem ° funcionamento de uma unidíi

de de potência, inclui tanto a rotina operacional' quanto as

tarefas de manutenção rotineira; as interrupções na operação ,

do reator normalmente envolvera trabalhos de recarregamento do

núcleo e de manutenção planejada (são os períodos das "outages").

As tarefas de manutenção extraordinária ou especial - incluin-

do os reparos que podem se fazer necessários - podem ser real_i

zadas com ou sem o recarregamento do núcleo do reator.

O controle administrativo visa, alem da segurança físi^

ca da instalação, a orofcecão do oessoal envolvido com a sua

operação. Para tanto são adotados procedimentos que incluem

medidas âe monitoração de áreas, registros de dose e supervi -
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são méáicaf análise das características de projeto, planeja -

mento de tarefas, controle de pessoal e materiais em areas con

troladas, emprego de equipamento de proteção coletiva e

individual, treinamento e remanejamento de pessoal, estudos de

blindagens, dentre outros. Os procedimentos de controle admi-

nistrativo tem como objetivo básico a redução da probabilida-

de de ocorrência de doses ou incorporações superiores aos

limites estipulados pela autoridade normativa e fiscaiizado-

ra( a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNSN- no caso

da CNAAA) e minimizar as' exposições recebidas no interior das

dependências da usina.

As medidas de controle da exposição ocupacional devem

ser aplicadas, tanto quanto possível e razoável, as fontes de

radiação e ãs características do local de trabalho, O empre-

go de equipamento de proteção de pessoal deve, de um modo ge

ral, suplementar os procedimentos de controle relativos as

áreas de trabalhos;a ênfase deve ser dada à segurança intrínse

ca do local de trabalho e apenas secundariamente, aos procedi^

mentos que dependem de ações inerentes ao próprio trabalhador.

Os procedimentos de controle de proteção radiológica

em centrais nucleares, podem ser divididos em ativos e passi-

vos» Os procedimentos classificados como de proteção ativa,

consistem na eliminação ou redução das fontes de radiação a

traves da adoção de medidas que visem a melhoria dos materiais

de construção, do combustível utilizado, das características

gerais do projeto, das blindagens e do planejamento global,afim
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de minimizar as necessidades de manutenção e garantir a confia

bilidade de sistemas e procedimentos. De um modo geral, estes

aspectos são concernentes as etapas de projeto, construção,pia

nejamento e operação da central nuclear. Também os fatores li,

gados â disposição dos rejeitos (para evitar o acúmulo desne

cessârio de material radioativo), a otimização dos procedimen-

tos para operações de revisão e manutenção, o controle da ~cor_

rosão e o treinamento de pessoa], encontram-se incluídos dentre

os procedimentos classificados como ativos. A proteção pass_i

va compreende os métodos de controle e monitoração de áreas e

pessoal (incluindo as medidas dosimêtricas), largamente utili-

zadas em conjunção com a proteção ativa.

Os programas de controle e monitoração ocupacional em

centrais nucleares partem da analise das características de

projeto, a qual estipulará procedimentos que serão mantidos ou

ajustados de acordo com a monitoração das áreas da instalação,

utilizando os resultados da monitoração de pessoal como medida

confirmatõria das estimativas de exposição e dos procedimentos

adotados. A experiência adquirida em instalações similares,é

de grande importância para a elaboração dos programas de con -

trole ocupacional. Os programas de monitoração e controle de

áreas e pessoal devem ser dinâmicos, ajustando-se âs necessida

des rotineiras, operacionais e especiais da central.

0 controle da exposição ocupacional em centrais nucle<a

res pode ser efetivada pelo adoção de medidas tais como:

- Redução da exposição externa, pela minimizaçio dos
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níveis de radiação através da utilização de blinda-

gens adicionais, meios de ooeração remota de equipa

roentos e controle do tempo de exposição.

Redução da exposição interna com procedimentos de

descontaminação, purificação, isolamento, ventila -

ção e uso de equipamento de proteção individual.

Estudos das características dos locai3 de trabalho,

incluindo a demarcação e zoneamentc <?.e áreas e o

controle <íe acesso as

- Monitoração do local de trabalho e do pessoal ocupa

cionàlmente exposto,

- Planejamento criterioso das tarefas a serem efetua

das.

- Treinamento periódico de pessoal.

As operações de manutenção, reparos e inspeções, em

componentes radioativos, com alto potencial de exposiçro de

pessoal - ainda que durante curtos períodos de temro - exigem

um planejamento especial e cuidadoso e métodos de controle a

dequados para tais situações.

0 treinamento periódico de todo o pessoal engajado em

tarefas no interior de uma central nuclear, ê necessário para

assegurar a aquisição e manutenção do nível de competência ne

cessaria ao desempenho seguro do seu trabalho, no seu nível

de responsabilidade. A maior eficiência obtida através de
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programas de retreinamento, constitui um fator * de

grande importância para minimizar a exposição indi-

vidual. Os trabalhadores que, devido ao seu grau

de especialização - ou por outros motivos - devam

desempenhar suas funções em zonas de radiação ou

contaminação, com maior freqüência que o restante do

pessoal, necessitam de um treinamento especial e

mais rígido. Da mesma forma, todos os indivíduos

envolvidos com a execução de trabalhos temporários

na instalação e muitas vezes oriundos de outros em-

presas ou instalações, similares ou não, devam rece

ber um treinamento adequado ao tipo de tarefa a ser

executado.

Dentre os registros que devem ser mantidos como supor-

te para o programa de proteção radiolõgica de uma central nu

clear, incluem-se:

- Históricos de dose atualizados,

- Levantamentos radiomêtricos e monitorações em geral,

- Licenças para trabalhos com radiação (L T P.).

- Calibração de instrumentos.

- Inventário de equipamentos de proteção individual.

- Inventario de materiais radioativos e fontes de
radiação.

- Armazenamento e descarga de rejeitos,

- Acompanhamento médico»

- Resultados de biosnãlise e contador de corpo inteiro<

- Re.Utôrios de superexposições e situações de emergência.
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- Procedimentos de proteção radiolôgica

- Acompanhamento de treinamento de pessoal

Alguns destes registros poderão ser armazenados em

computador, outros em microfilmes ou ainda em arquivos conven-

cionais. De um modo ou de outro, i importante que os regis -

tros sejam preparados de forma que qualquer pessoa qualificada

possa compreendê-los, e armazenados de maneira a poderem ser

recuperados quando necessário.

5.2 A Divisão da Central em Areas e Zonas

Para fins de controle da exposição de pessoal, um cen-

tral nuclear é dividida em áreas e zonas, com base nas caracte

rísticas do projeto da instalação, na experiência oriunda de

instalações similares, nos níveis de radiação e contaminação

esperados e medidos e nos sistemas de blindagem existentes. Os

resultados do programa de monitoração da instalação fornece a

penas uma das bases para a classificação e delimitação das

ãreas; porem, no caso dos campos de radiação externa, os resul

tados da monitoração de área geralmente constituem o fator pre

dominante para esta classificação. No tocante à contaminação

do ar e de superfícies, a simples possibilidade de sua ocorrên

cia, determinará a delimitação das áreas,

A CNAAA - U.l encontra-se dividida, basicamente, em

três áreas: (1,2)



143

19) Area de exclusão

Nesta categoria estão incluídas todas as ãreas que cir

cundan os prédios da usina de forma que, em caso de acidente

máximo postulado, nenhum indivíduo que permaneça dentro de

seus limites durante duas horas consecutivas, receba uma dose

de corpo inteiro superior a 0,25 Sv(25 rem), ou de 3 Sv(300 rem)

para a tireõide.

29) Area livre ou não controlada

São todas as ãreas da unidade , nas quais:

- Os níveis de equivalente de dose para corpo inteiro

não poderão ultrapassar 2,5 ySv/h (0,25 m rero/h) e a

dose acumulada no período de um ano não poderá ser

suocrior a 5 m Sv(500 m rem),

- Os níveis de contaminação transferível deverão ser

inferiores aos limites autorizados e utilizados no

controle da contaminação superficial em área contro-

4 2 2
lada - 6.10 Bq/100 cm (1000 dpm/100 cm )para emisso-

3 2 2
res beta-gama e 1,2.10 Bq/100 cm (20 dom/l00cm )para
emissores alfa.

- 0 limite de incorporação deverá ser aquele, estabele

cido pelo órgão normativo (CNEN),

Nestas ãreas a aplicação de programas âe monitoração in

dividual não ê necessário, bastando que as mesmas sejam perio -

dicamente monitoradas para assegurar a manutenção do nível de
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segurança.

39) Area controlada

Esta categoria abrange todas as areas da usina onde e_

xisté a possibilidade de ocorrência de doses de corpo inteiro

superiores a 2,5ySv/h(0,25 m rera/h), de níveis de contamina-

ção superficial acima dos limites adotados, ou ainda de con -

centraçôes de material radioativo no ar superiores aos valo

res estabelecidos pelas Normas Básicas de Proteção Radiolõgi-

ca(Resolução CNEN - 06/73).

Nas ares controladas faz-se necessário a adoção de

programas de monitoração individual , de área e de procedimen-

tos de controle de pessoal e material.

Em alguns setores da área controlada, a concordância

com os limites adotados pode ser mantida pela limitação do

tempo de permanência ou através do uso de equipamentos de

proteção individual, além de alguns procedimentos adicionais,

de controle.'" Por este motivo é conveniente definir zonas e

ambientes de diferentes classes e características radiológi -

cas, dentro da área controlada:

a) As áreas controladas são classificadas,de acordo

com os limites derivados de taxa de dose para corpo

inteiro, ou níveis de contaminação, em (1,2)

-3 -2

- Area de baixa radiação; onde 2,5.10 $H{t)<2,5.10

m Sv/h (respectivamente 0,25 e 2,5 m rem/h),

- Area de radiação; onde 2,5.1o*"2* H(t)< lm Sv/h(respe-
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ctivamente 2,5 e 100m rem/h) e normalmente a limita

ção do tempo de permanência ê suficiente para o

controle da exposição externa.

Area de alta radiação; onde 1 m Sv/h $H(t) e o

acesso ê proibido durante a operação do reator, com

permissão de acesso apenas em condições excepcio -

nais.

Área contaminada; constituindo todas as ãreas onde

existe contaminação superficial em níveis superiores

aos limites derivados autorizados - para medida dire

—3ta, 2,5.10 m Gy/h (0,25 m rad/h), para emissores be

ta - gama e 6.10 Bg/ârea do monitor, para emissores

alfa, enquanto que para medida indireta(contaminação

transferível), os limites são aqueles anteriormente

apresentados (vide "Area livre ou não controlada").

Ambiente contaminado; onde existe concentração de

material radioativo no ar em níveis superiores aos

limites estabelecidos pelas normas básicas ( CNÈN ).

Tanto nesta área quanto na área contaminada, faz-se

necessário a adoção de medidas deproteçao individual,

devido ao risco de incorporação de elementos radio-

ativos .

Área de material radioativo, constitui todo local on

de houverem fontes de radiação cujas atividades ex

cedam os valores limites para isenção de notificação;
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C3/*

registro ou licenciamento, com realçio ã incorpora-

ção anual, estabelecidos pelas normas básicas(CNEN).

b)Adicionalmente, com base no sistema de blindagens da

instalação e nos níveis de radiação externa, as áreas

internas da central são"divididas em zonas, delimita

das nas plantas e manuais da instalação, a saber:

- Zona I; onde H(t) *2,5.1Õ3ra Sv/h{0,25 m rera/h) - e

nenhuma restrição de tempo ê feita para a sua ocupa-

ção, uma vez que esta pode ser classificada como área

não controlada, cuidando-se apenas para evitar a

presença de fontes de radiação dentro dos seus limites.

- Zona II; constitui uma ãrea controlada, onde H{t)í

—22,5.10 m Sv/h (2,5 m rem/h) e com acesso permitido

sem restrição de tempo, mantendo-se apenas o contro-

le normal de período de trabalho - numa base de 40/h

semana sem exceder o limite trimestral de equivalen-

te de dose de 22,5 mSv(2,25 rem)•

- Zona III; classificada como área controlada, * onde

H(t)$0,25 m Sv/h(25 m rem/h) e o acesso i limitado

com base no tempo de permanência e nos níveis de

taxa de dose medidos no local.

- Zona IV; constitui um setor da área controlada,onde

H(t)>0,25 m Sv/h, com acesso apenas ocasional e

curtos períodos de permanência, podendo constituir

uma ãrea de alta radiação, necessitando por este mo

tivo, de sinalização adequada. Qualquer trabalho a
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ser executado neste setor necessitara de u» planeja

Bento criterioso junto â proteção radio lógica.

- Zona V; representa un setor da usina sen previsio de

acesso durante a operação do reator. A entrada nes -

te setor so cos tuna ser efetuada en regime de emer -

gência e cora todo o planejamento e controle do

serviço de proteção radiológica, muitas vezes como

' exposição planejada - cujo limite de dose, pelas Nor

mas Básicas de Proteção Radiológica da CNEN é de

10 rem, para esta condição.

Na CNAAA-U.l, a zona I compreende toda a ãrea externa,

ã usina o edifício da turbina, os setores administrativos e a

sala de controle da unidade. Como ãrea típica da zona II de

radiação tem-se o corredor de acesso aos edifícios auxiliares,

bem como as áreas que contém equipamentos livres de líquidos

radioativos, Como zona III temos por exemplo, a ãrea de ope-

ração de válvulas de equipamentos que contém, normalmente líqujL

dos radioativos. Os locais designados como pertencentes ã

zona IV de radiação são principalmente as áreas acessíveis den

turo do edifício do reator, durante a sua operação normal, o

coropartimento da bomba de carregamento do sistema de controle

químico e volumetricô, durante o desligamento do reator e com

partimentos dos componentes do sistema de resfriamento e pu

rif icação do combustível usado. As áreas da zona V são as

que contêm os circuitos de resfriamento do reator, durante a

operação do mesmo, filtros e desmlneralizadores que•processam
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material radioativo e os tanques de armazenamento de rejeitos

gasosos e equipamentos associados.

As blindagens são projetadas de modo que a taxa de

dose em cada local não ultrapasse os limites fixados para a

zona de radiação na qual encontra-se classificado este local.

As áreas controladas devem ser delimitadas de modo que

uma pessoa, ao cruzar os limites deum determinado setor,fique

ciente da sua passagem para um outro, onde os limites de radia

ção e/ou contaminação são diferentes. Para tanto são utiliza-

dos sinais de advertências, dos quais devem constar os níveis

medidos ou estipulados, a categoria da área ou zona e todos os

procedimentos administrativos que devam ser observados.

Na entrada e salda das ãreas controladas, devem ser delimi

tactos setores interredigríos, para evitar a disseminação da mntaminação .

Nestes setores devem existir condições para o armazenamento de

equipamentos de proteção individual contaminados e estocagem

dos equipamentos livres de contaminação, além de sistemas para

monitoração de superfícies do corpo e, em alguns casos, descoii

taminação de pessoal. £ necessário que a separação entre 03

setores contaminado e livre de contaminação,se faça através de

barreiras físicas.

Adicionalmente, ê necessário que os setores '-.da área

controlada sejam equipados com un sistema que permita a sua

comunicação com outras ãreas da instalação, principalmente o

ponto de controle da proteção radiológica e a sala de operação
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do reator.

O acesso as ãreas controladas sõ deve ser liberado atra

vês de uma licença para trabalho com radiação (LTR) ou com a

presença de um membro da proteção radiolõgica. Desta LTR deve-

rão constar o equipamento de monitoração e proteção individual

necessários, a dose (estimada ou calculada pelo supervisor da

proteção radiolõgica) que cada indivíduo poderã receber durante

a sua permanência na área - esta dose não deverá exceder o limi

te trimestral estipulado - o tempo de permanência na área - de

acordo com as condições radiológicas medidas no local - e as

características do trabalho a ser executado. As LTRs consti -

tuem um registro adicional de grande valor oaraa analise ocupa

cional, uma vez que elas podem fornecer uma série de informa

ções sobre as exposições individuais e coletivas, de grande ut.1

lidade para investigações e revisões subsequentes, no planeja-

mento de tarefas e estudos sobre grupos de trabalhadores espe-

cificos.

Normalmente, para o trabalho em área controlada, são

exigidos - como no caso da CNAAA - os seguintes requisitos:(1,2)

A-Treinamento radiolõgico e plano de emergência em dia

j,. Laudo nédico favorável e atualizado

c-LTR com todas as especificações exigidas

A-Histórico radiológico atualizado

c-Planejamento detalhado, junto ã proteção radiolõgica ,

quando houver previsão de dose coletiva superior a

10 homem-sievertd homem-rem).(os Itens a,b e d deverão
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estar armazenados em computador),

Nas áreas não controladas não devem haver fontes de

radiação, exceto em casos de transito de material radioativo,

ocasionalmente, quando então deverão ser observados os limi -

tes adotados pela CNAAA - U.l - do Código p̂ ira Regulamentação

Federais norte americana (10 CFR-20-105) - 5.10~ Sv/ano(0,5rem

/ano), 1 m Sv/semana(100 m rem/semana)eu 0,02 m Sv/h(2m reip/h).

Geralmente estas áreas não são mantidas sob o controle da

proteção radiolõgica, exceto em ocasiões onde este controle se

faz necessário.

*

5.3 Métodos de Controle da Exposição de Pessoal

5,3.1 O Controle da Contaminação

Devido â possibilidade de contaminação de trabalhadores ,

por fontes potencialmente abertas no interior das áreas con -

troladas de uma central nuclear, todas as pessoas devem ser

monitoradas ao abandonar estas áreas, para assegurar um con -

trole eficaz da disseminação da contaminação em pessoas e

áreas da central. A monitoração da contaminação superficial

corpõrea, realizada com o auxílio de monitores fixos e porta ^

tels, exige um planejamento criterioso quanto as característi-

cas e ao posicionamento destes sistemas, sem o que erros siste

mãticos podem ser cometidos, podendo vir a comprometer o

controle ocupacional da instalação.
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Na CNAAA são empregados, à salda da ãrea controlada ,

monitores portáteis para varredura da superfície do corpo(mé-

todo de "frisking"), monitores fixos, para pês e mãos e do

tipo portal (para a superfície de todo o corpo) e esfregaços

(com algodão) das marinas, se necessário. Com exceção do

monitor de pés e mãos e dos esfregaços - onde são empregados

contadores proporcionais - os detetores GM são utilizados - na

maior parte dos sistemas de controle da contaminação superfi-

cial de pessoas e materiais. Além da monitoração por varre-

dura, excutada pelo próprio trabalhador (ou por técnico da

proteção radiological, na passagem da área controlada para

o setor intermediário ( e deste para o vestiário), cada pes_

soa deve ser monitorada pelos sistemas fixos, entretanto é

imprescindível que estes sistemas sejam posicionados no sent_i

do do menos sensível para o mais sensível, a medida gue o

indivíduo sedesloca e ê monitorado - da área controlada para

o vestiário - de modo que nenhuma contaminação depositada so

bre o corpo do indivíduo passe desapercebida( o vestiário de

ve apresentar níveis de radiação e contaminação compatíveis

COM as áreas livres). Na eventualidade da presença de conta

minação, os sistemas de monitoração devem emitir um sinal de

alarme, sonoro e visual e o fato deverá ser imediatamente

comunicado ao serviço de proteção radiológica.
*

0 setor intermediário, situado entre a ãrea controla*

da e o vestiário e a área livre , deve ser projetado de
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maneira a permitir o controle visual por parte dos técnicos da

proteção radiológica, posicionados no ponto ou sala de contro-

le, e com espaço suficiente para a permanência de trabalhado -

res durante certas operações, nas quais o transito de pessoas

aumenta consideravelmente; da mesma forma, Q ponto de controle

deve ter capacidade para acomodar os técnicos da proteção ra_

diolõgica em regime temporário e permanente. O setor interme-

diário compreende a sala de contagens, o ponto de controle, a

lavanderia, o setor de descontaminação e monitoração de

pessoal, o vestiário e os banheiros. O dimensionamento deste

setor constitui um fator primordial para a fiscalização do

comprimento dos procedimentos de monitoração e controle de

pessoal e equipmentos, afim de minimizar os riscos de dissemi-

nação da contaminação.

O objetivo básico dos procedimentos de controle de mo-

vimentação de material em ralação â área controlada ê o de

evitar a disseminação de contaminantes radioativos ao longo dos

vários setores da instalação. Os procedimentos de controle iri

cluem desde a monitoração dos materiais e áreas envolvidas,até

a sinalização, isolamento e acondicionamento do material a

ser transportado ou utilizado. 0 limites derivados para a

contaminação superficial destes materiais são aqueles adotados

pelas Normas Básicas de Proteção Radiológica(CNEN), ainda que

na CNAAA sejam utilizaddos limites administrativos, inferiores
3 2

aos oficiais * para contaminação transferXvel, 6 ,10 Bq/100cm
(100 dpm/cm2) de emissores beta-gama e 1,2.10 Dq/100cm2(20dpm/
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2 -3

100 cm ) de emissores alfa e, para medida direta, 1.10 mGy/h

(0,1 m rad/h) de emissores beta-gama e 6.10 Bq/ área "de

sonda (100 dpm) de emissores alfa . (2)

Normalmente, adota-se o princípio de que o nível de

radiação e contaminação do material, deverá ser inferior aos

níveis da área prevista para a sua localização; em caso con

trãrio a descontaminação deverá ser efetuada no local apropri

ado ( a sala de descontaminação de materiais).

A monitoração dos equipamentos de proteção individual,

ferramentas e outros materiais, pode servir como indicador da

deterioração dosprocediméntos de segurança adotados ou de

condições operacionais da instalação.

A limitação da concentração média de material radioa-

tlvo, no ar das áreas internas da central nuclear, a valores

bem inferiores aqueles estabelecidos pela autoridade normati

va (CNEN), deve ser considerada a partir das características

do projeto da instalação; desta forma poder-se-â obter a

redução da probabilidade de ocorrência da contaminação inter*

na do pessoal envolvido em tarefas na central. 0 controle a

través da contenção de contaminantes em sistemas e componen -

tes e da ventilarão das áreas internas, é extremamente mais

eficaz do que aquele efetuado pelo uso de equipamentos de

proteção respiratória, embora não descarte a necessidade do

emprego dos equipamentos de proteção individual er determina-

das situações( Os dispositivos para proteção respiratória de

vem ser «Taregados onde a contaminação do ar exista ou possa
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vir a existir em níveis nSo toleráveis (1,2). Há casos onde

o emprego de equipamentos de proteção respiratória - por vê

zes do tipo autônoma (devido ao risco da presença de trltio

ou outros contaminantes) - deve ser considerado, devido â

inpossibiliãade de se estimar o tipo e grau de contaminação no

ar. Onde a identificação dos contaminantes for possível, es.

tes equipamentos deverão fornecer um alto grau de proteção con

tra a incorporação dos elementos detetados.

A disseminação de contaminantes veiculados pelo ar ê

geralmente evitada polos gradientes de pressão e fluxos de

ar, das ãreas de baixo potencial de contaminação para aquelas

potencialmente contaminadas; estas diferenças de pressão de

vem ser verificadas periodicamente através de medidas de

controle. Em adição aos sistemas fixos de ventilação dos

edifícios da central, os sistemas auxiliares pemitem um con-

trole localizado da contaminação do ar, sempre que fontes po

tenciais de contaminação forem postas em contacto com a

atmosfera das ãreas de trabalho. Nos locais onde sistemas po

tencialmente contaminados necessitam ser abertos com cer -

ta freqüência (para tarefas de manutenção, inspeção ou amos -

tragem), os duetos dos sistema de ventilação devem ser equipa

dos com bocais para a ligação de linhas secundarias ou auxilia

res - sob a forma tubulações flexíveis. Já em locais onde

a necessidade de ventilação auxiliar se fizer muito esporadica-

mente, devem ser empregados sistemas portáteis, equipados com

ventiladores e filtros para partículas, com alta eficiência ,
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<3e retenção (HEPA), e iodo radioativo - montados em cartuchos,

na linha de ar, de modo a poderem ser substituídos sem iner-

rupção do fluxo de ar; a eficácia destes sistemas de filtra -

ção deve ser verificada periodicamente.

Em determinadas situações, os processos de transferên

cia. ou estocagem de material contaminado pode ser acompanhado

de . borri facão ou mesmo submersão do material afim de minimi

zar a dispersão de contaminantes para o ar.

Adicionalmente, cabe ressaltar que a monitoração da

contaminação nas ãreas controladas não exclui a necessidade

de monitoração periódica das ãreas circunvizinhas, ainda que

apenas como medida confirmatória.

Os registros dos levantamentos radiométricos (rotineî

ros, operacionais ou especiais) deverão ser preservados por

um período mínimo de cinco anos apôs a sua realização 12),

5,3.2 A Supervisão Medica

A supervisão e o controle médicos são influenciados

não apenas pelos equivalentes de dose ou incorporações esti-

madas, mas também pelas condições gerais, pertinentes a

determinadas funções ou tarefas,

Todos os trabalhadores da central, engajados em

trabalhos que .envolvam riscos de exposição, devem ser subme-

tidos a exames' médicos e de incorporação periódicos(semestrais,

no caso da CNAAA), visando determinar e identificar manifesta*
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ções patológicas, causados ou não pela natureza de suas ativi-

dades. Após operações especiais(manutencaom reparos)oo aciden

tes, com possibilidade de exposição de pessoal a níveis de

radiação ou contaminação superiores aos limites estabelecidos,

é necessário a realização de exames médicos e de incorporação

para a estimativa de doses recebidas e acompanhamento de

tendências, de acordo, com cada caso específico.

Exames médicos especiais poderão ser requisitados para

qualquer indivíduo cuja exposição tenha- excedido o limite tri-

mestral estipulado e caso os exames detetem condições anormais

que possam ter sido causadas por exposição ã radiação e agrava

das por exposições posteriores, o indivíduo devera ser afasta**

do do trabalho em áreas controladas e mantido jsob observação ,

conforme o caso exigir, Ê importante que qualquer exposição

recebida pelo trabalhador fora do seu local de trabalho ( para

fins terapêuticos, de diagnóstico,- etc), seja comunicada ao

supervisor de proteção radiológica para que possa ser avaliada

a importância de tal exposição para o quadro de exposição ra ~

diológica do indivíduo.

5.3,3 Os Registros de Dose

Todos os resultados de medidas de exposição(externa e

interna), bem como as informações para o controle das doses de

todo o pessoal monitorado, devem ser centralizados para permi-

tir a elaboração e o acompanhamento de um programa dinâmico de
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proteção radiolõgica. Ê aconselhável que todos os dados sejam

armazenados em computador, incluindo o quadro de exposição de

visitantes e trabalhadores em regime temporário, embora nestes

dois últimos casos, os servidos de proteção radiolõgica de

algumas instalações optem pelo processamento manual.

O histórico de dose individual deve ser mantido por um

período não inferior a 30 anos apôs o desligamento do trabalha

dor ou a sua transferência para outra unidade. Os resultados

das doses recebidas por trabalhadores de, outras empresas serão

enviados aos respectivos serviços de proteção radiolõgica ( 1,2)

Os dados armazenados em computador devem ser utiliza -

dos também para uma revisão detalhada dos procedimentos admi -

nistrativos ligados à segurança radiolõgica, a .qual devera ser

executada ã cada ano, para uma reformulação das medidas adota-

das em prol de um programa permanente e dinâmico de redução das

doses ocupacionais em concordância com a filosofia de ALARA.

Os registros administrativos de dose da CNAAA-ü.l,são

todos aqueles estabelecidos pelo setor de oroceção radiolõgi-

ca, para possibilitar o acompanhamento (dlãrio, semanal, men-

sal, trimestral e anual) das doses recebidas e medidas através

do programa de monitoração individual da unidade; estes regis-

tros serão preservados durante toda a vida da central, A

base para os registros administrativos constituída pelos re

sultados do dosímetro oficial( o filme dosimétrico), emitidos

pela instituição credenciada pela CNENCo Instituto de Radio-*

proteção e Dosimetria - IRD).
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O controle das doses diárias e acumuladas(semanais, mensais»

•te), bem como doa procedimentos que regerão a permanência

de pessoas em áreas controladas, ê efetuado com base "nos

registros diários de dose e nas monitorações periódicas "das

áreas de trabalho.

Dos registros de £oses individuais deverão também cons-

tar, além da dose acumulada, informações relacionadas com or-

rências anormais que possam auxiliar na elucidação do quadro

de exposição radioiógica do indivíduo; dentre estas informa-

ções incluem-se os resumos de trabalhos envolvervto altos ní

veis de exposição ã radiação, exposição acidentais e histõri-

co médico. As exposições acidentais ou de situações de emer

gencia, deverão ser registradas distintamente.

Do registro oficial de dose da CNARA (exigido pelo ór-

gão fiscalizador )deverá constar a soma das doses acumuladas

medidas com o filme dosimétrico, com as doses internas(nos ca

sos de ocorrências de incorporação), Do registro administra

tivo de dose (do órgão operador da usina), deverão constar o

controle trimestral e anual de exposição externa de corpo in

teíro; para este registro são utilizados as leituras diárias

das canetas dosimetricas, e ou resultados mensais,obtidos a

través da leitura dos dosíiaetros termoluminescentes,(1,2)

O emprego do nível de registro (12) para os resultados

de monitoração de pessoa, prende-se ao fato de que, grande pa£

te dos dados .acumulados nos programas de monitoração é de

pouco ou nenhum valor para a estimativa das doáes ocupacionals

principalmente no tocante â monitoração externa, onde regis -

urn maior woUwt de i-c#uHi<ioí . ̂ urmaiwftite e

para, e*k*s r.ãso& c o de i-*<jt«, ̂
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apenas os resultados iguais ou superiores ao limite de

deteçao do dosímetro oficial; os demais são descartados e

computados como zero, para a estimativa da dose anual - nos

registros de dose» eles devem ser anotados como inferiores ao

Unite do doslmetro (20). Entretanto, existem variações na

maneira de reportar os resultados de dose inferiores ao limiar

do dosímetro; algumas vezes eles sio reportados como zero e

em outras - dependendo da instituição ou da legislação vigente

- como igual ou simplesmente inferior ao limite de deteçao(20);

estas variações podem conduzir, respectivamentef ã uma subes <r-

timativa da dose real , ou â sua superestimativa ou ainda â

uma indefinição na computação da dose acumulada.

Nos casos de perda ou danos causados "ao dosímetro, im

possibilitando a sua leitura, um dos procedimentos adotados

consiste em considerar que o indivíduo exposto tenha recebido

a dose limite para corpo inteiro no período considerado;porém

este procedimento pode distorcer os resultados, particularmen-

te se um número razoável de dosímetros, pertencente a um

determinado grupo ocupacional, não puder ser processado. Para

tais casos o UNSCEAR recomenda que na relação das doses anuais,

seja indicado o numero de doses imaginárias(não determinadas),

juntamente com o procedimento adotado para a sua estimativa e,

se possível, que seja feita uma reavaliação das doses,através

da substituição das doses imaginárias pela dose média determi-

nada ao longo do período, para cada indivíduo.(20)

Outra alternativa consiste na utilização de outras in
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formaç6es disponíveis, tais conoi

- a soma das exposições diárias medidas com o dosíme-

tro de leitura direta,

- cálculos efetuados com base nos campos de radiação

medidos (taxas de dose) e no tempo de permanência

de car*a indivíduo (período de exposição) * bem como

no desempenho do mesmo durante a realização no seu

trabalho, conjugado com as leituras dos dosímetros

de outros trabalhadores que tenham executado a

mesma tarefa, .

- exames médicos, no caso de suspeita de uma superex-

posição.

No caso de instalações como a CNAAA, onde sSo utiliza

dos dois dosímetros para medida da exposição a longo prazo (

dosímetros de leitura indireta) - o filme dosimétrico e o

TLD - além da caneta» ê suficiente que sejaiu computados os

resultados dos dosímetros não afetados e do somatório das

exposições do dosímetro de leitura direta.

Em principio,se os dados dosímétricos são reportados

de forma correta, a adi cao de qualquer numero arbitrário <ié

trabalhadores não expostos , não afetará a dose coletiva,

nem a dose medida relativa aos trabalhadores realmente expos-

tos. Porém os procedimentos comumente adotados tendem a

elevar o numero de trabalhadores considerados, reduzindo assim

a dose média por indivíduo, calculada com base no total de
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indivíduos monitorados. Na verdade não existe ura método prático e

preciso, para determinar o numero de trabalhadores não expos -

tos, embora seja possível estimar-se o número de indivíduos

compreendidos numa faixa de dose inferior a um nível arbibrari

amente estimado, a partir de um gráfico log»normal dos resulta

dos (freqüência acumulada x logarltimo da dose). (20) &

ÜSNRC utiliza o numero de trabalhadores com doses mensuráveis

(ao invés de numero de trabalhadores monitorados);'para o cal

culo da dose média anual por trabalhador; este método foi a

dotado para eliminar do calculo os grupos de indivíduos cujas

doses não puderam ser medidas, muitos dos quais não : traba~-

lham rotineiramente em áreas de radiação ( ou controladas) e

são monitorados por conveniência ou para propósitos de inves-

tigação ou identificação e que recebem normalmente exposi

ções muito baixas para serem dptetadas pelos dispositivos de

monitoração individual externa, (18)

Para o controle da dose acumulada por cada indivíduo „

costuma-se utilizar - como no caso da CNAAA a soma das doses

parciais, fornecidas pelo dosímetro de leitura direta ao

longo do período considerado, até o recebimento dos resultados

provenientes das leituras dos dosímetros de leitura indireta.
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5,3.4 Os Limites Administrativos e o Controle de Doses

Como parte dos procedimentos de otimização das condi-

ções de segurança da central nucleoelétrica, o setor de prote

çio radiolõgica pode adotar limites administrativos para o

controle das doses ocupacionais, desde que estes sejam infe -

riores aqueles estabelecidos pelo órgão normativo e fiscaliza

dor. (11, 12}. Estes limites, empregados em conjunção com

os procedimentos ãe proteção radiolõgica, visam basicamente a

redução das exposições de todo o pessoal envolvido nas opera-

ções da central. Entretanto, a simples observância dos

limites administrativos não constitui condições necessária e

suficiente para o controle oeupacional? ê necessário manter um

controle permanente sobre todas as áreas e grupos de trabalha

dores engajados nas diversas tarefas desenvolvidas na central,

no sentido <3e ranter as exposições de pessoal em níveis tão

baixos quanto possível e razoável(do acrõsticowALARA").

A tabela 5 apresenta os limites administrativos para

equivalentes de dose adotados na CNAAA - ü, 1 (2). 0 limite

trimestral para corpo lnteriro - 1Q mSvíl rem) - ê aceito sob

a condição da dose acumulada nos últimos 12 meses não ultrapas

sar a 40 mSv(4 rem)* (2)

Os limites administrativos sõ poderão ser elevados ex-

cepcionalmente, pelo superior de proteção radiolôgica, apôs

uma analise detalhada da situação e das necessidades do

trabalho a ser executado; nestes "casos , que poderão .ivolver
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TABELA 5: LIMITES ADMINISTRATIVOS PARA O EQUIVALENTE

DE DOSE, ADOTADO NA CNAAA - ü.l (2)

Período

Diária

Semanal

Trimestral

Anual

Corpo inteiro, medula

Óssea e gônadas

( n> Sv)

Normal

0,2

1,0 •

10,0

40,0

Mâx. exceocion.

2,0

4,0

22,5

50,0

Pele

(m Sv)

-

-

60,0

240

Extremidades

( m Sv )

-

-

150

600

( 1 Sv = 100 rem )
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exposição-planejada - onde se permite o relaxamento dos limi-

tes de dose ou contaminação adotados ~ o ICSP recomenda que a

sona do equivalente de dose para exposição externa cora o equi-

valente de dose comprometido» para incorporação, não exceda ao

dobro do limite anual considerado (12). Nas exoosições plane-

jadas não devem ser incluídos individos que tenham recebido ex

siçoes anormais (acima dos limites estabelecidos) e, em hipõ -

tese alguma, aqueles cujas exposições tenham resultado. em

equivalentes de dose superiores a cinco vezes o limite ~ anual

considerado. (2)

Embora o controle de exposição seja comumente efetua -

do através do limite oficial de dose trimestral r 30 mSv(3 rem)

(1,9,10) - as doses anuais iguais a 120 m Sv(12 rem) são con-

sideradas como superexposições; daí o princípio nornalmente u

tilizado, de que qualquer exposição de corpo inteiro que exce

da o limite trimestral, deve ser considerado corno una superex

posição e comunicada ao órgão fiscalizador (36). Nos < casos

de irradiações planejadas, todos os esforços devem ser desen-

volvidos no sentido de se minimizar a exposição do indivíduo;

o limite estabelecido pelas Normas Básicas de Proteção Radio-

lõgica - CNEN - para estas exposições ê de 0,1 Sv(10 rem) ,

observando-se todos os procedimentos recomendados para tais

situações. (9)

Geralmente o numero de exposições registradas em

centrais nucleoelétricas ê bem reduzido; em um período de

cerca de dez anos, foram reportadas nos Estados Unidos um to

tal de 171 superexposições, correspondendo a 1,3 superexposi-
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ç8es por reator ano. Dentre os casos registrados, era ape -

nas dois ocorreram exposições parciais (particularmente a da

pele» em contato com contaminantes emissores de radiações be

ta) de cerca de 1 GyClOO rad). (17), Em tais situações, de

um modo geral se o equivalente de dose efetivo permanecev a

baixo de 30 mSv(3 rem), o risco de efeitos não estocâsticos da

radiação poderá ser praticamente descartado. (11)

Através de sucessivas investigações, foram idendifica

das como causas de superexposições (37)j

•>• erros no livro de controle (- 45%)

- violações das instruções sobre as tarefas a serem

executadas ( - 20%)

- levantamento insuficiente das condições do local de

trabalho ( - 20%)

- erros ou falhas de operação dos instrumentos de

medidas <- 10%)

A ocorrência de superexposições independe da operação

ou do nível de potência, sendo ocasionadas basicamente por

falhas na observância dos procedimentos de segurança, quer da

parte dos trabalhadores quer da parte dos responsáveis pela

manutenção dos níveis de segurança ocupacional»

Em geral as medidas de controle da exposição externa

contribuem substancialmente para a redução do risco de incorpo

ração. Uma vez que a exposição externa de pessoal pode ser
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•ais facilmente medida e controlada do que a exposição inter

na, o controle da exposição individual será consideravelmen-

te simplificado e otimizado pela prevenção da exposição in

terna através do controle das condições e ãreas de traba -

lho. E necessário atentar para que os procedimentos de

proteção e controle individual não venham a elevar a

exposição externa.
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CAPÍTULO VI

A ANALISE OCUPACIONAL EM CENTRAIS NUCLEARES

COM REATORES A ÁGUA PRESSURIZADA

As recomendações internacionais e as normas racionais

de proteção radiolõoica, conjugadas com os interesses econô

nicos e sociais dos operadores de centrais nucleares, deman -

dam una redução nas doses de radiação do pessoal ocupacional-

mente exposto durante a operação destas instalações.

Os dados referentes a vários anos de operação de uma

central nuclear podem ser usados para se estimar ou verificar

tendências nas doses médias, nas distribuições de doses e nas

doses coletivas, para uma determinada prática ou tarefa ou

ainda para determinados subgrupos. A anâlice dos dados obti

dos ao longo cio tempo ê de grande valor para a redução das ex

posições dos trabalhadores, principalmente durante operações

que demandam um aumento no volume de atividades e pessoal no

interior das áreas controladas. Os dados sobre a exposição

de pessoal podem ainda ser utilizdos para estudos eoidenico-

lõgicos.

A dose coletiva anual associada â produção de energia,

em uma instalaão típica com reator ã água pressurizada, apre -

senta uma tendência de elevação com o decorrer dos anos de

operação da unidade ( Curva 1 da figura 12) (15), Entretanto,

a comparação das tendências observadas numa dada central, como
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FIGURA 12: DOSE COLETIVA ANUAL NORMALIZADA PARA A PRODUÇÃO

DE ENERGIA EM FUNÇÃO DO TEMPO DE OPERAÇÃO DE

UNIDADES DE POTÊNCIA COM REATORES A AtíüA PRESSU

RIZADA (15)

Dott Coletivo Anual
Normolizodo

Yz homem Sv/MWeono

3-

(1)-Outros Centrais Nucleares

(?)-Beznou

I \
I I

/ I
/ I
/ I

/ •,

(2)

8
_^___^___^_ Tempo de Operoçoo
9 10 11 (onoi)

( 1 Sv> 100 rem)
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caso particular de Béznau (Suiça) (Curva 2 da figura 12) ,jnos_

tra a possibilidade de obtenção de resultados multo mais

satisfatórios do que aqueles observados em, outras instalações;

a discrepância entre as duas curvas evidencia este fato C O

rápido crescimento inicial da curva referente da Beznau é

devido aos problemas surgidos nos geradores de vapor da cen -

trai ).

A investigação sistemática dos fatores que afetara as

doses ocupacionais, permite um conhecimento mais- profundo das

suas causas de aplicação de métodos para a redução da exposi-

ção de pessoal. Dentre estes fatores, devem a ser considera

dos de interesse básico: (15)

- A evolução á longo prazo das variáveis que afetam a

exposição,

- As condições do local onde as doses são recebidas.

- A maneira como as doses são afetadas pelo temno, Io

cal e aspectos específicos do trabalho.

- A divisão da exposição dos trabalhadores,de acordo

com as varias etapas de cada tarefa,

- As doses coletivas do pessoal envolvido.

- As doses individuais

- 0 número de pessoas expostas

- As taxas de dose medidas nos locais de trabalho e

áreas ciccunvlzinhas

- A possibilidade de liberação da radioatividade
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- Os níveis de contaminação

- Os dados referentes à operação da instalação, tais

como energia produzida, taxa media de queima do

combustível, condições químicas do refrigerante, etc.

- A composição dos campos de radiação

- A composição especifica da radioatividade em siste-

mas e componentes.

As informações devem, sempre que necessário e possível

ser obtidas separadamente nara o pessoal- da própria instalação

e indivíduos engajados apenas temporariamente(inspeções e

trabalhos de manutenção) r discriminando o tipo de tarefa envo_l

vida.

Dentre os parâmetros finais, utilizados para a análise

ocupacional em centrais nucleoelétricas, Vestacam-se:

- As doses coletivas, relativas a cada unidade da cen-

tral, para cada ano de operarão e segundo grupos e

tarefas específicas.

- As doses médias individuais de todo o oessoal ocupa-

cionalmente envolvido

- As doses coletivas, normalizadas para a potência de

operação de cada unidade (.homem-Sv>IW).

As doses normalizadas para a potência gerada fornecem

um parâmetro de grande importância e fácil intercomparação en-

tre instalações similares que podem ser utilizadas para uma

analise do tipo custo benefício, permitindo ao menos teórica -
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«ente obter una estimativa do nível de detrimento radiolôgi^

co associado à produção de energia elétrica. Entretanto, ê

necessário destacar que a maior função da dose coletiva anual

encontra-se relacionada com operações realizadas durante in

terrupções na operação da vmidade nucleoelêtrica.

Adicionalmente, a experiência mostra (20) que, se

por um lado a dose coletiva anual ê quase independente da po

tência gerada pela unidade, o mesmo não ocorre com a dose

coletiva por tipo de tarefa de rotina, grandemente influen -

ciada por aquela potência, variando substancialmente em

alguns casos.

Outro método prático para intercomparações entre as

doses coletivas anuais, entre instalações similares ou não ,

foi apresentado e recomendado pelo Comitê Cientifico das

Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atômica (Relato -

rio 1977 "Sources and Effects of Ionizing Radiation"), cm

pregando uma distribuição de referência - segundo o relato

rio anual do UNSCEAR, de 1977, foi observado que muitas dis

tribuições de dose exibem uma característica log normal, es_

pecialmente nas doses situadas bem abaixo dos limites estabe

lecidos. Entretanto, este método também apresenta algumas

imprecisões, no tocante âs baixas doses, associadas a um

grande número de incertezas, além da superestimativa ineren-

te da própria determinação das doses.

Os procedimentos existentes, para permitir a inter -

comparação entre as doses médias individuais ou coletivas ,
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eliminar algumas imprecisões e incertezas Inerentes aos

métodos empregados.

As distribuições de dose nSo constituem um fenômeno

natural, mas sim, um resultado de irposições deco-rentes da

natureza do próprio trabalho, do planejamento real izado, do

pessoal envolvido e da leg i s lação v igente . Era algunas atividades,

as doses ocvracionai.s podem se situar e*n níveis bem baixos, enquanto que

em outras, o trabalhador pode vir a se expor a altas doses rotineiramen-

te e neste caso, a dose individual poderá ser inicialmente reduzida por

meio de medidas administrativas, exigindo entretanto, a intrortuçãb de. ai

gumas modificações para que mais trabalhadores não venham a ser adiciona-

dos ao gruDO, elevando consequpntenente a dose coletiva.

As doses médias anuais, para os trabalhadores de

centrais nucleares com reatores à água pressurizada, tem se

mantido em torno de 5 mSv '0,5 rem). Contudo, e s te valor

tem sido mantido através de um aumento s ign i f i ca t ivo do nu

mero de trabalhadores por reator, particularmente nos Estados

Unidos * dados referentes ao período 1970 - 80 - onde o nume

ro de trabalhadores expostos por reator, aumentou de um

fator 3 ou 4 (para sistemas LWR). Tem sido observado que de

terminadas elevações nas doses c o l e t i v a s , a partir de 1979 ,

resultaram diretamente das medidas de segurança adotadas em

centrais nucleoelétricas em conformidade com as exigências da

Comissão Nacional Regularizadora dos Estados Unidos (U.S.NRC),

apôs o acidente na central de Three Mile Island (TMI) (20).
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Uma analise adequada da exposição ocupacional em

centrais nucleoelêtricas com reatores à água leve, dcvs utir-

lizar como base os dados obtidos na própria instai ição, ao

longo de um período mínimo de quatro anos de operação , alem

daqueles, oriundos de instalações similares com maior tempo

de operação. O quadro de exposições, para unidades de potên

cia nuclear com pouco tempo de funcionamento, geralmente não

se encontra suficientemente definido para indicar de que

modo as modificações de procedimentos e"características de

projeto, poderão reduzir, eficazmente as exposições ocupacio -

nais.

Uma parte significativa das doses ocupacionais, ê

causada por tarefas de manutenção, reparos e inspeção no

interior do prédio da contenção, durante revisões anuais.

Assim, sendo, a? investigações que visam a redução ' destas

doses devem ser particularmente dirigida? a partir destas

tarefas, consideradas como críticas, do ponto de vista da

proteção radiolõgica.

Visto que as tarefas críticas requerem o acesso dire-

to de pessoal as áreas controladas, envolvendo geralmente sis

temas com um alto potencial de contaminação e de irradiação ex

terna, faz-se necessário a sua inclusão na fase de plane jamen

to de cada unidade da central nuclear.

0 planejamento da manutenção é* essencial para a opera

çSo segura de todos os sistemas da instalação - e conseqüente

mente para a segurança do pessoal envolvido - devendo portanto
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uma unidade nucleoelitrica. A manutenção considerada como

especial, ê aquela não prevista ou pouco freqüente durante o

regime de operação normal, sendo algumas vezes necessária em

locais sem acesso planejado para rotina de operação e em

componentes com altas taxas de dose, conjugadas com condições

desfavoráveis de trabalho. Nos últimos anos, cerca de 50% da

dose coletiva recebida por trabalhadores em centrais nuclea-

res norte americanas, foi devida aos trabalhos de manutenção

especial (20).

A manutenção dos sistemas de uma central nucleoelêtri

ca pode ser dividida em duas categorias; preventiva e correti

va (que inclui os serviços de reparos), Um programa bem

planejado e com um acompanhamento dinâmico de manutenção pre

ventiva, reduz substancialmente a necessidade áe manutenção

corretiva (16).

Dos componentes de sistemas PWR, que requerem uma

manutenção preventiva, destacam-se: o vaso do reator, as bom-

bas de circulação do refrigerante, os geradores de vapor, o

pressurizador, o mecanismo de acionamento das barras de con -

trole, as válvulas e a instrumentação associada a estes sis

temas. Alguns destes elementos necessitam de manutenção

a períodos mais curtos do que outros. Dentre os componentes

sujeitos â manutenção corretiva, os geradores de vapor são

os que mais contribuem para o aumento da exposição de pessoal;

neles a principal causa de falhas detetadas tem sido a corrosão
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dos tubos de circulação do refrigerante do sistema primário ,

podendo vir a ocasionar fugas de contaminantes para o siste-

ma secundário. Nos sistemas de rejeitos radioativos, os

problemas parecem ter a sua maior incidência nas falhas mecâ-

nicas e de operação; nestes sistemas, as condições de acesso

e manipulação de materiais, são limitadas pelos altos campos

de radiação gerados principalmente pelos componentes da

crosta e concentrações de gases radioativas retidos. (16)

Outras fontes de exposição em sistemas PWR, relaciona

das com falhas ou necessidade de manutenção, tem sido identi-

ficadas prioritariamente, como: (16)

- troca de filtros de sistemas de purificação de l£ •-

quidos e gases.

- necessidade de compartimentos de isolamento de bom

bas e válvulas.

- manipulação de ferramentas e materiais no interior

de áreas com altos níveis de radiação.

- falta de especificações em componentes ( como as

partes internas de válvulas ), por parte do fabri -

cante.

- falhas ou imperfeições na carcaça de válvulas, bem

como o mal funcionamento das mesmas.

- ativação de lubrificantes e outros materiais.

- remoção e recolocação de isolamentos.

- falta detreinamento e adequação de pessoal para ta-

refas envolvendo grandes riscos de exposição.
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Ao que tudo indica, no caso das válvulas, as falhas de

projeto e a aplicação e manutenção impróprias, são responsá-

veis por 30% de todos os problemas identificados (16).

De um modo geral, dentre as operações onde se regls -

tram os maiores níveis de exposição, destacam-se: recarrega -

mento do núcleo , manipulação de sistemas de rejeitos, inspçs

çõss durante a operação do reator e reparos e inspeções de

componentes do primário (bombas, válvulas, geradores de vapor,

linhas de condução do refrigerante e sistemas de controle do

reator), durante os períodos de interrupção da operação da

unidade (40). A tabela 6 apresenta uma avaliação das

tarefas mais representativas, sob o ponto de vista da exposi •

ção coletiva de pessoal, em centrais nucleares com reatores â

água pressurizada (38). S necessário destacar que a estimate

va £a dose coletiva nédia encontra-se sujeita a grandes variações, de

acordo com as, necessidades operacionais de cada tarefa e

sistema envolvido - numero de geradores de vapor, numero de

tubos dos geradores com necessidade de plugeamento ( no exem-

plo em questão, foram considerados de 15 a 20 tubos com ' vaza

mentos ), acessibilidade dos sistemas e componentes, qualida-

de do equipamento empregado na instalação, procedimentos ado

tados, número de circuitos de refrigeração do primário, etc.

Os problemas associados com os geradores de vapor de

sistemas PWR, podem contribuir com ate 30% da dose coletiva

anual registrada em uma unidade nucleoeletrica e dentre estes

problemas , as fugas detetada» nos feixes de tubos chegam a



177

TABELA 6: TAREFAS MAIS REPRESENTATIVAS PARA A EXPOSIÇÃO

COLETIVA EM SISTEMAS PWR. (38)

T a r e f a

Recarregamento do reator:

Abertura e fechamento do vaso do reator

Operações gerais

Manutenção dos geradores do vapor:

Manutenção e plugeamento .

Teste de corrente induzida

Acesso ao setor do primário

Manutenção da bomba de remoção do
calor residual

Manutenção da selagem da bomba do
refrigerante

Manutenção das válvulas do primário

Inspeção do sistema primário
durante operação normal

Operações de troca de filtros

Instrumentação interna do núcleo e
do primário

Limpeza da cavidade do reator

T o t a l

Dose Coletiva anual

{homem-Sv/ano)

0,47

0,13

1,00

0,30

0,05

0,20

0,10

0,18

0,23

0,14

0,08

0,13

3,01

( 1 homem - Sv * 100 homem - rent )
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representar 42% das falhas mais comuns, seguidas das fugas

através de válvulas (15%). Nos geradores de vapor, onde,

devido a erros de projetos, tem sido tetetados problemas - o

caso de Ringhals, Almaraz, Mc Guire, CNAAA - a contribuição

destes componentes para a dose coletiva anual pode vir a

ser muito superior, devido ã necessidade de modificações no

sistema. Com relação ao sistema de processamento de rejeito,

as falhas mecânicas e eletrônicas parecem contribuir com a

maior fração (38%), embora os erros de operação representem

uma parcela igualmente significativa (33%) (14), sobretudo nos

casos de experiência muito limitada de operação de sistemas

em unidades nucleoeletricas.

Os estudos realizados por diferentes órgãos, em todo

o mundo, tem revelado que apenas cerca de 10% das doses rece-

bidas por trabalhadores de centrais nucleares com reatores ã

água pressurizada, são devidas ã operação do reator(40). A

figura 13 apresenta a contribuição das tarefas de manutenção e

revisão para o equivalente de dose coletiva, estimada ao

longo de vários anos de operação da central nucleoelêtrica de

Bruno Leuschner (Greiswald - República Democrática Alemã)(40).

Dentre as contribuições relativas para as doses cole-

tivas registradas durante as paradas de operação de algumas

centrais francesas com sistemas PWHf estimou-*sef de um

modo geral; (39)

- Trabalhos de limpeza e descontaminação

de área* 25 - 30 %
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FIGURA 13: EQUIVALENTE DE DOSE COLETIVA, .MEDIDOS DURANTE OPERAÇÕES

DE REVISTO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL NUCLEAR DF BRUNO

LEUSCHNER (AS DOSES POR TIPO DE TAREFA FORAM OBTIDAS

COM O USO DE CANETAS DOSIMÊTRICAS) (40)

Equivolente de dose
coletivo (homen -Sv)
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totol (pelos filmes domésticos)
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I
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- Trabalhos e inspeção nos geradores de

vapor: 20 - 25 %

- Aberturr» e fechamento da cabeça do reator e

operações ligadas ao recarregamento do

núcleo: 15 - 20 %

O acompanhamento das doses coletivas registradas ao

longo das várias revisões anuais, efetuadas em sistemas PWR ,

permite a comparação de tendências, da dose coletiva, segun-

do o tipo de operação desenvolvida em cada unidade de uma

central nuclear. A figura 14 permite a comparação destas

tendências entre os dois tipos mais críticos de operações de

senvolvidas durante as paradas regulares de manutenção - o

descarregamento do núcleo e a manutenção do's geradores de

vapor - da unidade 1 da central nuclear de Beznau (15). A

inversão da tendência, de redução de doses nos prineiros

anos, para uma elevação a partir de 1978 (curva 1), foi devi»

da basicamente às necessidades de manutenção nos feixes de

tubos dos geradores de vapor (curva 2), uma vez que a contri-

buição devida ãs operações de recarregamento mostrou-se rela

ti vãmente constante ao longo do mesmo período de tempo turva 3).

Alguns estudos (15) indicam que, das tarefas que con-

tribuem para a dose coletiva de pessoal envolvido com as

operações de recarregamento do núcleo de reatores â ãgua pres-

surizada, o maior percentual (55%) foi devido aos trabalhos de:

- Remoção e aperto do travamento da cabeça do vaso do
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FIGURA 14: TENDÊNCIAS DAS DOSES COLETIVAS REGISTRADAS

DURANTE AS PARADAS DE OPERAÇÃO DA UNIDADE 1

DA CENTRAL DE BEZNAU (15)
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reator (25%)

- Manipulação do elemento combustível (9,4%)

- Instalação dos termopares na cabeça de vaso de

reator (9,4%)

- Inspeção nas penetrações das barras de controle

(10,7%)

A part ir da experiência adquirida em centrais núcleo-

elétricas com reatores ã água pressurizada, com níveis de

potência superiores a 450 MWe e que já tenham operado durante

períodos iguais ou superiores a 4 anos, ê possível formar -se

um quadro geral da contribuição relativa media dos vários

tipos de tarefas desenvolvidas durante a vida da instalação ;

este quadro de contribuição em relação â dose coletiva anual

ê apresentado na tabela 7 (41).

Alem da identificação dos sistemas ou componentes e

das operações e tarefas mais cr í t icas, sob o ponto de vista

da proteção radiológica, a análise ocupacional em centrais

nucleoelétricas permite estabelecer uma relação entre os

vários setores ou pavimentes das áreas de maior concentração

das exposições de pessoal e a sua contribuição relativa para

o eau< valente dp cfos3 coletiva anual. A tabela 9 nnstra a relação entre

nu vários oavimentos do edifício cto reator e os respectivos percentuais de

dose coletiva, juntamente com o tenro <te permanência de oessoal e " as

fc*xas r!e dose, determinadas cturantf» as operações de revisão da unidade 1

da central ^ Beznau (15). Pode-se observar que o» trabalhos de

•«nvn.i.vidns no pavimento de operação, são re»pon«áv«ii por



183

TABELA 7: CONTRIBUIÇÃO RELATIVA MÉDIA, DAS PRINCIPAIS

TAREFAS DESENVOLVIDAS EM UM SISTEMA PWR,

PARA A DOSE COLETIVA ANUAL

T i p o d e T a r e f a

Operação de rotina

Manutenção de rotina

Abertura e fechamento do vaso do reator

Operações de recarregamento do núcleo

Manutenção nas válvulas do primário

Inspeção durante trabalhos em duetos
contaminação

Manutenção na selagem das bombas do
primário

Manutenção nos sistemas de rejeitos

Manutenção na instalação do prir.ãrio e

interna do núcleo

Descontaminação da cavidade do reator

Manutenção no sistema de remoção do calor

residual

Troca de filtros na cavidade do reator

Teste de corrente induzida nos geradores

de vapor

Plugueamento dos tubos dos geradores

de vapor

Manutenção especial (corretiva)

Contiibuição
M é d i a

(%)

14,16

15,13

7,86

3,25

2,78

5,25

•
4,19

6,35

1,30

0,64

1,34

2,81

5,20

9,26

20,30
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TABELA 8: DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES E TEMPOS DE PERMANÊNCIA

DE PESSOAL AO LONGO DOS PAVIMENTOS DA CONTENÇÃO

DA UNIDADE 1 DA CENTRAL NUCLEOELETRICA DE

BEZNAU (15)

S e t o r

Pavimento de

operação

Pavimento

intermediário

Pavimento

térreo

Pavimento

inferior

Subsolo

Dose Coletiva

T o t a l

-

43,7

7,8

17,6

28,2

2,7

Tempo de

Permanência

48,9

6,3

10,3

31,3

3,2

Taxa de Dose

M é d i a

138,2

174,6

253,4

131,4

123,8

( 1 ySv = 10* m rem )



185 j

quase metade da dose coletiva. total, uma vez que a maior par-

te do tempo ê ocupacionalmente dispendido neste setorr onde a

cavidade e o local de manutenção da cabeça do vaso do reator,

respondem por cerca de 80% das doses recebidas neste pavimen-

to (15). Ê necessário ainda destacar que a contribuição da

radiação espalhada para as taxas de dose registradas no edifl

cio do combustível, mostra a importância dos sistemas de

blindagem nos locais onde se desenvolvem as tarefas de manu —
i

tenção e reparos. i

A análise ocupacional também permite relacionar, atra ;

vês do acompanhamento das operações desenvolvidas em unidades !

nucleoelétricas, grupos de trabalhadores e de tarefas ou ocu-
I

paçoes, com as respectivas contribuições relativas para a !
• j

exposição coletiva de pessoal. As tabelas 9 e 10 apresentara (

a relação entre grupos ou categorias de trabalhadores e a j

contribuição percentual de determinadas tarefas e ocupações ( j

respectivamente tabela 9 e 10) para a dose coletiva anual de i

centrais nucleares norte americanas que utilizam sistemas PWR

(Occupational Radiation Exposure at Commercial Nuclear Power

Reactors; USNRC Annual Reports - NUREGs: 1978 -82). As doses i

coletivas anuais foram calculadas pela soma dos produtos obti
I

dos, multiplicando-se o número de indivíduos relativos a

cada faixa de valores de dose, pelo valor médio da faixa - a

experiência tem mostrado que na verdade a dose média

real dos indivíduos enquadrados em cada faixa de dose, ê

menor que o valor médio da faixa em cerca de 10%,

Pela analise da evolução do quadro de exposições ocu-



TABELA 9: RELAÇÃO ENTRE AS TAREFAS DESENVOLVIDAS E OS GRUPOS DE TRABALHADORES ENVOLVIDOS,

COM AS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PARA A DOSE COLETIVA ANUAL, EM CENTRAIS NÚCLEO

ELÉTRICAS NORTE AMERICANAS COM REATORES A ÁGUA PRESSURIZADA(COMPILAÇÃO DOS

DADOS REFERENTES AO PERlODO 1978 - 81)

T a r e f a

Manutenção especial

Manutenção de rotina

Operação

Inspeção em Serviço

Recarregamento

Processamento de

rejeito

T o t a i s

*
Pessoal do

reator
(%)

4,7

8,4

7,2

0,9

2,6

1,4

25,4

**
Pessoal da
unidade

(%)

4,9
•

2,0

0,5

0,7

1,3

0,1

9,5

Trabalhadores
contratados

(«)

35,3

15,0

3,1

6,6

3,5

1,4

64,9

Total por
tarefa

(t)

44,9

25,4

10,8

8,2

7,4

2,9

100

* Pessoal do reator;

•* Pessoal da unidade;

trabalhadores diretamente envolvidos com & operação do r«*tor

trabalhadores normalmente envolvidos com a operação de sistemas
auxiliares.



TABELA 10: RELAÇÃO ENTRE AS PRINCIPAIS OCUPAÇÕES E OS GRUPOS DE TRABALHADORES ENVOLVIDOS,

COM AS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PARA A DOSE COLETIVA ANUAL, EM CENTRAIS NÚCLEO

ELÉTRICAS NORTE AMERICANAS COM REATORES A ÁGUA PRESSURIZADA( COMPILAÇÃO DOS DA

DOS REFERENTES AO PERlODO 1975 - 81)

O c u p a ç ã o

Manutenção

Proteção Radiolõgica

Engenharia

Operação

Supervisão

T o t a i s

Pessoal rio*
reator
(%)

14,5

3,2

1,7

5,8

1,4

26,6

Pessoal da**
unidade

(%)

8,8

0,4

0,9

0,3

0,2

10,6

Trabalhadores
contratados

(%)

46,4

7,5

6,5

1,1

1,0

62,5

Total por
ocupação

(%)

69,7

11,1

9,1

7,3

2,8

10C,Ü

* Pessoal do reator: trabalhadores diretamente envolvidos com a operação do reator.

** Pessoal da unidade: trabalhadores normalmente envolvidos com a operação de sistemas

auxiliares.
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pacionais registradas no período de 1976 - 81, através de da j

dos compilados dos relatórios da USNRC, observou-se uma ten -

dência de elevação das doses coletivas, nas seguintes tarefas : |
i

- manutenção especial; para o pessoal da unidade, os j
l

trabalhadores contratados e no total por tarefa. I

- manutenção de rotina, para o pessoal do reator, os ;

trabalhadores contratados e no total por tarefa. . ''

- inspeção em serviço; para o pessoal do reator e da \

unidade, j
i

i

- recarregamento; para os trabalhadores contratados. j

- processamento de rejeito; para os trabalhadores e |

no total por tarefa.
i

Nas demais tarefas e grupos de trabalhadores, as ten-

dências foram de redução ou de estabilização dos níveis de

dose coletiva. Com relação ãs doses coletivas, segundo as

ocupações, foi obser-ada uma tendência de elevação para:

- manutenção; para os trabalhadores contratados e no

total por ocupação.

- proteção radiolôgica; para os trabalhadores contra-

tatos,

- operação; para o pessoal do reator.

- supervisão; para todos os grupos de trabalhadores

envolvidos.

Para as demais ocupações e grupos de trabalhadores, as

tendências foram de redução ou estabilização das di,ies coleti-
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vas. Na analise global de todos os grupos de trabalhadores ,

segundo tarefas ou ocupações específicas, apenas para os

trabalhadores contratados verificou-se uma tendência de eleva

ção, nas contribuições totais para dose coletiva global, dos

grupos envolvidos.

Através da analise das distribuições percentuais de

dose por tarefa e ocupação (resultados da USNRC : 1975-1981),

pode-se concluir que as atividades ligadas â manutenção de

sistemas (especial e de rotina) contribuem com cerca de 70 %

da dose coletiva anual registrada em centrais nucleares com
l

reatores â ãgua pressuri:ada.

Os estudos efetuados pelo Comitê Cientítico das Nações j
;

Unidas para os Efeitos da Radiação Atômica (20) revelam que i

mais de metade da dose coletiva total, registrada em cada i

ano, ê recebida por trabalhadores temporariamente contratados,
i

enquanto o pessoal diretamente envolvido com o funcionamenco j

do reator contribui com cerca de 30% da exposição total (o que '
i

também pode ser constatado através das tabelas 9 elO); destes,- ;
i

os trabalhadores engajados nas atividades de manutenção mecâni- ;

ca recebem aproximadamente 30% da dose coletiva.

Um estudo abrangente das causas e conseqüências das

falhas e rbs nrocessos de deterioração de sistemas, que resul,

tam na necessidade de operações de manutenção, reparos e !
i

descontaminação em áreas controladas, podem fornecer os dados !

necesários para a revisão de especificações e projeto, visan-

do as substituições ou modificações, que além de melhorar a
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confiabilidade e funcionalidade dos sistemas, reduzem sensî

velmente a freqüência daquelas operações,minimizando desta

forma as exposições de pessoal. Além de satisfazer as

exigências de funcionalidade, a seleção e a localização da

instrumentação utilizada devem ser feitas visando um longo tem

po de uso(durabilidade operacional), facilidade de operação ,

baixa freqüência de calibração e manutenção além de uma

reduzida taxa de acümuto de elementos radioativos(sobretudo »
i

aqueles, componentes da crosta) . '•

A Comissão Reguladora Norte Americana propõe (16) ai- j

gumas medidas adicionais para a redução das exposições ocupa j

cionais em centrais nucleoelétricas: í

- as válvulas e outros componentes devem,sempre que

possível, ser operados ã distância, com a instala -

ção de controles e indicadores de medidas em zonas

de baixa radiação. [

- a exposição dos trabalhadores, engajados em tarefas !

envolvendo componentes que constituem fontes poten- |
í

ciais de contaminação e que se encontram localiza - !>

dos em ãreas com a.1 tos níveis de radiação, poderá ;

ser minimizada pela remoção destes componentes para !

ãreas de baixos níveis de radiação, onde normalmen-

te se torna mais fácil o emprego de blindagens e

ferramentas especiais. Na impossibilidade de

remoção dos componentes, a aplicação de blindagens

provisórias é de grande valia para a redução da
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exposição nas proximidades de "pontos quentes"(de

radiação). Além disto, o uso de tandas ou câmaras

com cobertura plástica, descartáveis, limita consî

deravelmente a disseminação da contaminação.

- A utilização de sistemas de comunicação entre os

trabalhadores envolvidos com atividades em ãreas

controladas, por vezes em setores de altos nlvèis

de radiação, e o pessoal responsável pelas medidas

de controle da exposição.

- O emprego de documentação fotográfica, obtida an-

tes e durante a execução de tarefas em componentes,

envolvendo altos níveis de exposição, ê de grande
»

utilidade para o planejamento de operações, revi -*

são de procedimentos e como instrumento adicional

nos programas de retr^inamento de pessoal.

A responsabilidade no desenvolvimento de esforços para

manter as exposições ocupacionais dentro da filosofia de

ALARA não se restringe aos profissionais do setor de proteção

radiológica de uma central nuclear\ ela inclui também o

fabricante dos componentes básicos de cada unidade, o órgão ,

normativo e fiscaiizador, o pessoal envolvido com a fase de

projeto da instalação» a firma responsável pela construção ,

todos • os trabalhadores da central e cada setor do órgão res-

ponfâvel pela operação da central.
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CAPITULO VII

ANALISE OCUPACIONAL NA UNIDADE 1 DA CENTRAL

NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO

Devido a una série de alterações impostas ao cronogra

ma de partida da unidade 1 da CNAAA, a sua operação comercial

não ocorreu a partir de 1982, como fo*-» previsto. Tais alte-

rações foram decorrentes principalmente de imprevistos verifi

cados nos geradores de vapor (série D-3, da Westinghouse) em

centrais nucleares com sistemas similares e instaladas em

outros países, como as de Ringhals 3 (Suécia), Almaraz 1 (

Espanha) e Mc Guire 1 (Estados Unidos). Assim, sendo, dentre

os principais eventos que ocorreram em Angra 1, de interesse

para a proteção radiolõgica ocupacional, destacam-se os levan

tamentos radiométricos e as exposições de pessoal ocorridas a

diferentes níveis de potência do reator e durante os trabalhos

de recarregamcnto do núcleo e de modificação e testes nos

geradores de vapor e em duetos do sistema primário.

7,1 A Partida Inicial de Operação da Usina

0 programa de testes da unidade 1 da CNAAA (1) divide-

se em cinco fases principais, compreendendo desde os testes

inerentes ã etapa de construção até os chamados testes de

aprovação, guando a instalação é finalmente considerada apta
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para iniciar a fase de operação comercial. Os testes integra

dos são realizados na fase IV do programa e abrangem Itens

como o carregamento do núcleo do reator, criticalidade, opera

ção no nível zero de potência e a subsequente elevação até a

potência normal de operação a. 626 MWe (escalada de potência).

Os levantamentos radiomêtricôs,que devem ser realiza-

dos antes e durante a primeira partida da usina , tem os

seguintes objetivos (2, PAGE/TO 1):

a. Verificar se os níveis de radiação nas diversas

áreas da usina estão de acordo com as especifica-

çôes do Relatório Final de Análise de Segurança

da Usina (1, cap. 12.1).

b. Obter dados para comparações com futuros levanta -

mentos radiometricos.

Adicionalmente, os resultados dos levantamentos radio

métricos são empregados principalmente para a obtenção de

informações sobre:

- A verificação dos cálculos de blindagens, bem como a

eficácia das mesmas*

- Os potenciais de risco, originados das fontes de

radiação previstas ou não,

• As necessidades relativas ao sistema de blindagens,

no tocante â redução da exposição externa de pessoal.

- 0 mal funcionamento de sistemas, ocasionando o

surgimento de campo* de radiação não previ»to».
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- As exposições ocupacionais de indivíduos engajados

em tarefas de inspeção e manutenção era areas nor -

malmente não acessíveis,
f

Os levantamentos efetuados em vários níveis de potên- {

cia do reator(0r 3, 30, 50, 75, 90 e 100 t da potência normal\ I

visam basicamente a determinação das taxas de dose para gamas !
i

e neutrons rápidos e térmicos. As medidas são efetuadas a '•

1 metro do piso, no interior dos prédios da usina, nas áreas j
|

externas aos mesmos e ao longo da cerca de demarcação da área :

i

protegida. Para possibilitar a reprodutibilidade e a '
í

acompanhamento das medidas, os respectivos pontos foram pré
estabelecidos com tinta amarela sobre as superfícies, indican :

I
do a sua posição de acordo com a respectiva indicação no \
Manual de Operação da Usina (2, Partida da Usina - Programa

de Monitorarão)t j
a. — í

Para a monitoração dos campos de radiação, durante o ;

programa de partida da CNAAA - U.l, foram utilizados-, pelo ;

setor de proteção radio lógica da instalação, os seguintes ins_ :
I

trumentos: j
- Medidor de taxa de dose para neutrons térmicos e \

i

rápidos (até 10 MeV), PNR - 4 - Eberline - com con- )
!

tador proporcional de BF^ centrado em esfera modera ;

dora de polietilono e boro, com alcance de 50 mSv/h j

(5 rem/h). j

- Monitor para campos de radiação beta e gama(de ate ,

40 keV), E - 530 - Eberline - com detetor GM • • \
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alcance de 2 mGy/h (200 ro rad/h).

- Monitor para níveis de radiação beta, gama e X,

RO - 2 A - Eberline - com detetor de câmara de

ionizaçao, alcance de ate SOO mGy/h (50 rad/h) e '

resposta linear para energia de 12 keV e 7 MeV.

- Monitor para campos de radiação beta e gama,

Teletector 6112 - Eberline.- com detetor GM e

sonda telesoõoica, para níveis de radiação com -

preendidos entre 10 e 10 nGy/h (0,1 a 10 m rad/h).

Para fins de intércomparação, a monitoração das áreas

da usina foi acompanhada por técnicos do órgão fiscalizador (

IRD - CNEN), utilizando instrumentação própria, calibrada no

Departamento de Metrologia do IRD.

Desta instrumentação constam:

- Monitor Gamâmetro 2414 A ~ Studsvik - especialmente

projetado para a deteção de baixos níveis de radia»

ção gama, com detetor de cintilador plástico de

noliviniltolueno <i3r'x 6">' Para medida de campos

de radiação compreendidos entre 10 p Gy./h e lOmGy/h
( l^raA/M

(1 rad/h).

* Monitor Babyline 31 - Nardeux - com detetor de cama--

ra de ionizaçao, para medida das taxas de dose gama

de 2.1Õ4 mGy/h (0,02 ro rad/h) a 1 Gy/h (100 rad/h),

- Medidor portátil de taxa de dose para neutrons,2202 D

Studsvik - com contador proporcional de BF^ centrado
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8/*

era lima câmara com paredes de polietileno e boro,cora

sensibilidade para a medição de doses devidas a

neutrons térmicos e rápidos (até 17 MeV), na presen

ça de campos de radiação garoa de ate 2 Gy/h(200 rad/h);

o alcance do instrumento abrange a faixa de 10 a

102mSv/h(0,l a IO4 m remA).

Monitor portátil para medida de taxas de dose gama,

LB - 133 - Eerthold - com contador proporcional, de

baixa dependência energética e alta sensibilidade ,

4 6
com alcance de 0,01 a 3.10 uSv/h (1 a 3.10 wrem/h).

7.1.1 A Fase Pré Operacional

Antes do carregamento do núcleo do reator, foram medi-

dos os níveis de radiação de fundo ("background"), nas áreas

internas e externas aos prédios da usina, nos mesmos ' lccais

onde deveriam ser realizadas mais tarde as medidas subsequen -

tes â colocação do elemento combustível no núcleo e junto aos

monitores de área e processo, instalados.

Os campos de radiação gama de fundo são oriundos da

contribuição da radiação cósmica e da radioatividade terres ~

tre. As flutuações observadas nos níveis medidos na CNAAA-

U. 1, são devidos is variações nas concentrações de radicnucH

deos, no meio ambiente, originados das series radioativas natu

238 232

rais (principalmente do ü e Th) e presentes no material

utilizado nas estruturas de concreto (destacando-se o Rn ,
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Rn e seus descendentes radioativos). I

O instrumento utilizado pelos técnicos do ôrgio fisca

lizador para a realização das medidas prê operacionais ••". de

Angra 1, foi o Gamimetro 2414A - Studsvik.

A monitoração dos níveis de radiação de fundo foi rea !•

lizada a 11 e 12 de dezembro de 1980; no total foram efetua - |

das 109 medidas (29 no interior e 10 no exterior do prédio do i

reator), incluindo aquelas executadas junto aos 8 monitores

de área e aos vários monitores de processos. A tabela 11 apresen

ta as mOc'iis dos valores de taxa de dose gama, medidos nos

edifícios • xiliares e nos vários pavimentos do edifício do

reator. Os níveis de radiação.gama medidos, permaneceram en

tre 0,25 uGy/h (25 v rad / h) - na sala de operação da válvu-

la da bomba de carregamento « c 0,06 yGy/h (6 vrad/h) -nos

compartimentos da bomba de refrigeração e dos geradores de

vapor - com fe^csção do valor de taxa de dose medido nas pro

ximidades do monitor R - 5, no Edifício do Combustível - 0,5

nGy/h(50 urad/h) - causado pela presença da primeira carga de

elementos combustíveis nesta área.

Os levantamentos radiométricos efetuados durante a

fase prê operacional da instalação e nos níveis mais baixos de

potência do reator (0 e 3%), ao longo da escalada de potência;

servem ainda para a familiarizaçao dos técnicos com a instru -

mentação, os diversos sistemas e setores da unidade e com as

técnicas de medida, capacitando-os â executá-las com o reator

operando a níveis mais elevados de potência, em campos de
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TABELA 11; VALORES DAS TAXAS DE DOSE GANA, MEDIDAS NA

CNAAA - ü. 1, DURANTE A FASE PRE OPERACIONAL

DA USINA.

L o c a l

Pavimento inferior

- interior ã contenção

Pavimento da base

- interior â contenção

- exterior â contenção

Pavimento intermediário

- interior à contenção

- exterior à contenção

Pavimento de operação

- interior a contenção

- exterior â contenção

Areas externas

Edifícios Auxiliares

Valores

Médio

0,14

0,10

0,13

0,09

0,11

0,09

0,11

0,14

0,12

"de Taxa de Dose

H Gy/h)

Máximo

0,15

0,11

0,25

0,14

0,16

0,11

0,12

0,20

0,25

Mínimo_

0,12

0,09

0,09

0,06

0,08

0,06

0,10

0,11

0,08

( 1 Gy « 100 rad)
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radiação mais intensos e dentro de tempos os mais breves pos

síveis, para minimizar a dose necessária à execução destas

tarefas.

A figura 15 apresenta o cronograraa dos principais even

tos registrados durante a fase inicial de partida da unidade 1

da CNAAA.

7.1.2 A Fase de Partida do Reator - Escalada de Potência

Em novembro de 1981, tiveram início os levantamentos

radioraêtricos realizados durante os testes de partida inicial

de Angra 1, a partir do nível zero de potência do reator (com

o elemento combustível já posicionado no núcleo). Observou -

se, nesta fase inicial da escalada de potência, apenas uma

pequena elevação - de cerca de 0,04 jjGy/h( 4 urad/h) - nos n£

veis de radiação gama, na altura dos pavimentos intermediário

e de operação do edifício do reator; provavelmente devido â

presença do combustível no interior do vaso de pressão, dando

origem a campos de radiação gama mais intensos nestes setores,

uma vez que o efeito de atenuação das blindagens ê bem mais

reduzido nestes dois últimos pavimentos da contenção. Nos

edifícios auxiliares e ãreas externas, não se detetou nenhuma

elevação sensível, em relação aos níveis de radiação gama de

fundo medidos.. A figura 16 apresenta os resultados de taxa

de dose de radiação gama e neutrons, medidos no edifício do

reator, ao longo da escalada de potência.
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DO EDIFÍCIO DO REATOR DA UNIDADE 1 DA CNAAA,

DURANTE A ESCALADA DE POTÊNCIA.

Taxas de Dose Médias

Potências

0

3

30

*50

75

90

100

Gama

Pav.

Inferior

0,13

16

72

133

252

399

463

Pav.
Base

0,10

660

246

893

12964

17305

25871

Pav.
Interm.

0,15

312

1607

2950

5458

2346

3868

Pav.
Operoç.

0,11

23

203

287

614

802

996

Neutrons

Pov.
Inferior

—

30

116

129

259

564

569

Pov.
Bose

—

5

92

173

179

410

339.

Pav.

Interm.

-

23

152

93

95

145

144

Pov.
Operoç.

—

61

1450

1770

1530

5210

6830
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As primeiras medidas executadas com o reator em funcio

namento - 3% da potência total (março de 1982) «- acusaram um

aumento significativo nas taxas de dose gama em todos os pavi-

mentos da contenção, sobretudo no intermediário e de base,
_ 4

onde elevações de um fator superior a 10 foram observadas, em

relarão ao nível de 0% - nas salas dos geradores de vapor. As

taxas de dose de valores mais elevados sô puder?*" ser medidas

com o auxílio do monitor com sonda telescõpica,dt v^do â difi -

culdade de penetração nestes locais, em face dos altos níveis

de exposição - da ordem de 5 mGy/h (500 m rad/h). A elevação

média dos campos gama situou-se em torno de um fator igual ou

superior a 100, em relação ao nível de potência anterior. Ainda

neste nível de potência,registraram-se os primeiros campos de
t

radiação neutrõnica no interior da contenção, com destaque pa

ra o pavimento de operação, onde foram medidas taxas de dose

de atê 0,4 mSv/h (40 m rem/h) -r no corredor noroeste. Também nos

edifícios auxiliares e nas áreas externas, foram observados

aumentos nos campos de radiação gama em atê 100% ou mais, em

relação aos níveis anteriormente medidos, sobretudo nos edifí-

cios da Segurança, do Combustível e Auxiliar Norte,

Os levantamentos radiometricos realizados a 30% de po

tência (maio de 1982), mostraram um crescimento nenos acentua-

do dos campos de radiação gama do que aquele observado entre

os níveis de potência de 0 e 3%, tanto paro o edifício do

reator ( acréscimos em torno de um fator 10 ), quanto para os

edifícios Auxiliares Sul e Norte e áreas externas (fator médio
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de crescimento, de 1,5); apenas para os edifícios do Combustí

vel e da Segurança pode-se observar uma asceleraeãb no cresci-"'

mento daqueles campos de radiação - com a elevação do fator

médio anteriormente verificado, de 2 para 4. No edifício do

reator, as maiores elevações das taxas de dose devidas aos

campos de neutrons foram verificadas - corroborando a tendên-

cia observada - ao nível do pavimento de operação, no corre

dor noroeste.

Devido a problemas em componentes do sistema prima

rio de refrigeração, a monitoração dos campos gama e de neu

trons na unidade, a 50% da potência total do reator, teve que

ser dividida em duas etapas: a primeira, em maio de 1983,

abrangendo os prédios e áreas em torno da contenção e â s e -

gunda - cm dezembro de 1983 - após a parada de operação do

reator para revisão e reparos, incluindo apenas o edifício do

reator (Figura 15),

Nos levantamentos radiométricos, efetuados a 50% de

potência, nos edifícios e áreas em torno da contenção, verify

cou-se uma elevação sensível dos níveis de radiação gama

apenas no edifício da Segurança e no Auxiliar Norte, com uma

aparente tendência de redução ou estabilização da taxa de

crescimento dos campos gama, para os demais prédios e áreas mo

nitoradas

No edifício do reator, os levantamentos radiométricos

a 50% de potência permitiram constatar acréscimos de cerca de

50% nos níveis de radiação gama, com exceção do pavimento t&
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reo (da base), onde elevações de atê 150% foram verif icadas -

devido aos aumentos s ign i f i ca t ivos ocorridos nas taxas de

dose gama, nas salas sul do gerador de vapor e da mesa de

selagenu Com relação aos campos de neutrons, excetuando-se

para o pavimento da base, os acréscimos médios não foram

muito acentuados. Confirmando a tendência observada, o pavi-

mento de operação registrou as maiores taxas de dose para

neutrons,

Nas medidas efetuadas a 75% de potência, as taxas me

dias de crescimento dos campos de radiação de gamas e neutrons

do interior da contenção; sofreram um decréscimo, tendo-se re

gistrado alguns acréscimo mais acentuados apenas nos níveis

de radiação rr.edidos nos pavimentos inferior (para gamas e

neutrons) e de operação (apenas para gamas). Nas demais ins»

talações, a tendência geral de crescimento observada nos

campos de radiação gama, foi mais acentuada do que aquela ve

rifiçada para o nível de potência de 50%, sobretudo nos

edi f íc ios da Segurança e Auxiliar Sul.

Os levantamentos realizados a 90% de potência acusa -

ram uma elevação acentuada nos campos de neutrons no interior do

prédio da contenção onm destacrue nara o oavinento de oneraçãb - em omtras

te com os níveis de radiação gana, que sofreram acréscims bran rais redu-

zidos. Nbs edifícios auxiUares as taxas de dose de radiação gama so

freram acrésciros inferiores aqueles observados ao nível de notência ie

75%, cera excerãb do edifício do Combustível, onde verificou-se w\ airento

sensível nos canpos gama.

h monitoraçSo das dependências da usina ao níve l máxi-
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no de potência (100%), permitiu constatar uma tendência de

estabilização nos níveis de radiação neutrônica no prédio da

contenção - com exceção do pavimento de operação, onde as

taxas de dose de neutrons continuaram a se elevar - enquanto

que para os campos de radiação gama, foi sensível o grau de

elevação dos níveis medidos, sobretudo no pavimento da base e

no intermediário. Nos edifícios auxiliares as taxas de

elevação dos campos gama sofreram, de um modo geral,pequenos

acréscimos.

As figuras 17, 18 e 19 permitem o acompanhamento da

evolução dos campos de radiação medidos nos edifícios e áreas

externas de Angra 1, durante a escalada de potência da

unidade.

Nos edifícios e áreas em torno do prédio da contenção,

as maiores elevações nos campos de radiação gama, ao longo de

toda a escalada de potência, registravam-se nos edifícios da

Segurança Auxiliar Norte e do Combustível, respectivamente. No

edifício da Segurança, as maiores taxas de dose originaram- se

nos trocadores de calor, salas de penetrações, tanque e sala

de válvulas do sistema de controle volumetricô e no trocador

de calor residual. No edifício Auxiliar Norte, dentre os com

ponentes que contribuíram para os níveis mais elevados de

exposição, destacam-se os vários sistemas de desmineralizaçâo

e filtração aí localizados, o trocador de calor de saída e a

sala das válvulas, No edifício do Combustível, apenas devido

2 estocagem do elemento combustível irradiado - apó§ o rccarre
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FIGURA 17; EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE DOSE DE GAMA E NEUTRONS,

MEDIDAS NOS VÁRIOS PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO DO

REATOR, DURANTE A ESCALADA DE POTÊNCIA DA

UNIDADE 1 DA CNAAA.
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FIGURA 1 8 : EVOLUÇÃO DOS CAMPOS DE RADIAÇÃO GAMA: E NEUTRONS f NO

EDIFÍCIO DO REATOR, DURANTE A ESCALADA DE POTÊNCIA

DA UNIDADE 1 DA CNAAA.

Toxo d t Dose ( m S v / h )

10

to'

10"

Legenda

1 Compos gomo

- - - - Compos de neutrons

30 90 no 0t'/•Potência
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FIGURA 19: EVOLUÇÃO DOS CAMPOS DE RADIAÇÃO GAMA NOS EDIFtCIOS

E ÁREAS EM TORNO DO PRÉDIO DA CONTENÇÃO, DURANTE A

ESCALADA DE POTÊNCIA DA UNIDADE 1 DA CNAAA.

Taxas de Dost (mSv/h)

IO"2- Legenda

———- Ed. Combustível

——•• Ed.Seguronça

—•—- Ed.Aux.Sul

Areas Externas

—*•— Ed. Aux. Norte

100 %Potlncio
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ganento do núcleo, na parada para revisão de 1983 (figura 15) -

registrou-se uma tendência de elevação nos níveis de radiação

gama, no setor de estocagem do combustível usado.

No edifício Auxiliar Sul e nas áreas externas, obser-

vou-se apenas uma elevação no nível de radiação de fundo dés_

tes setores, ao longo da ascenção de potência do reator - uma

elevação inferior a 50% daquele nível - uma vez que as opera-

ções ligadas ao funcionamento do reator não costumam influen

ciar muito os campos de radiação naquelas ãreas (escritórios,

locais de trânsito de pessoal e cargas, etc.).

Mo interior do edifício do reator, as elevações mais

significativas nos níveis de radiação gamar ocorreram no pavi-

mento térreo (da base), intermediário e de operação, re£

pectivãmente; nestes dois últimos, estas elevações são devi -

das basicamente ao reduzido efeito dos sistemas de blindagem

sobre os feixes de radiação direta oriundos do núcleo do

reator (figura 16), enquanto que no pavimento da base, parte

dos campos de radiação garoa tem sua origem nas concentrações

de produtos radioativos (sobretudo os de ativação), transporta

dos pelo elemento refrigerante ao longo dos circuitos do

sistema primário; observou-se que em alguns locais - como os

acessos aos compartimentos de componentes altamente radioati -

vos e nas penetrações dos duetos - é grande a contribuição dos

feixes de radiação direta e/ou espalhada para a elevação dos

campos de radiação medidos. Devido à contribuição dos radio -

nuclídeos componentes da croata, para. os campos de radiação en
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contrados no interior da contenção - e para os quais as varia-

ções na potência do reator constituem um fator de grande impo£

tância - algumas vezes torna-se difícil separar a contribuição

destes radionuclldeos, da radiação produzida pelo núcleo do

reator, para os campos de radiação encontrados nos pavimentos

inferior, da base e intermediário, da contenção.

A partir de 30% da potência total do reator não foi

possível efetuar as medidas das taxas de dose de gama e

neutrons no topo da sala sul do gerador, de vapor (pavimento de

operação) devido ãs altíssimas temperaturas ai registradas ,

impossibilitando a permanência dos técnicos neste local e

prejudicando o funcionamento confiável da instrumentação de

medida utilizada.

Os campos de radiação nevtrônica mais intensos, medi-

dos no pavimento de operação do prédio da contenção, foram de

vidos â incidência direta daqueles feixes de radiação sobre

este setor; sobretudo nas alas íeste e noroeste, onde regis -

traram-se taxas de dose da ordem de dezenas de mSv/h ( alguns

rem/h). Observou-se ainda que, neste pavimento, as taxas de

dose devidas aos campos de neutrons, superaram as taxas de

dose gama ao longo de toda a escalada de potência (figura 16);

também em alguns setores, como o corredor norte do pavimento

intermediário e no labirinto da instrumentação interna do

núcleo, a razão y/n manteve-se < 1 durante toda a partida

inicial da usina ( 0 - 100%),

Em alguns locais, tais como; labirinto da instrumenta

ção interna do núcleo (pavimento inferior), salas sul e norte
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do gerador de vapor (pavimento da base), sala norte da bomba do

refrigerante e sala sul do gerador de vapor (pavimento interme-

diário) e as alas noroeste e leste do pavimento de operação ,

os níveis de radiação gama sõ puderam ser medidos com o auxl -

lio do monitor de sonda telesoõpica, uma vez que os altos cam

pos de exposição impossibilitam a aproximação de qualquer in

divlduo. Na sala norte do gerador de vapor (pavimento da base )

e na sala norte da bomba do refrigerante, as taxas de dose de

neutrons não puderam ser medidas devido aos elevados níveis de

exposição.

As figuras 20 e 21 apresentam a distribuição das taxas

de dose medidas em todos os setores da unidade 1 da CNAAA, ao

longo da escalada de potência.

A oxecução das medidas dos campos de radiação gama e

de neutrons foi ainda dificultada pelas freqüentes mudanças na

potência do xeator ao longo do programa de partida inicial da

unidade; muitas vezes, devido ao mal funcionamento de siste -

mas da instalação não foi possível manter constante o nível

de potência, durante o tempo necessário para a realização de

todos os testes e levantamentos radiométricôs, havendo então

em alguns casos a necessidade de repetição dos mesmos apôs o

retorno aquela potência ~ como ocorreu quando ôcs testes a 50 %

da potência total (figura 15), Devido aos problemas encontra-

dos durante a realização dos testes do programa de nartidaini-

cial da usina e em especial, a necessidade de inspeções e mo

dificações em sistemas e componentes de unidade, o programa de
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FIGURA 20: DISTRIBUIÇÃO DAS TAXAS DE DOSE GAMA, NAS

DA CNAAA - U. 1, DURANTE A ESCALADA DE POTÊNCIA.
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FIGURA 21: DISTRIBUIÇÃO DAS TAXAS DE DOSE GAMA E DE NEUTRONS

NO EDIFÍCIO DO REATOR DA UNIDADE 1 DA CNAAA.
DURANTE A ESCALADA DE POTÊNCIA.
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testes foi modificado diversas vezes; alguns testes '-.tiveram

que ser suspensos e transferidos para outras etapas e outros,

jã realizados, tiveram que ser repetidos, alguns, mais de

duas vezes.

Ati o nível de potência de 30%f observou-se uma boa

concordância entre os resultados das medidas efetuadas pelo

operador (técnicos da própria unidade) e pelo fiscalizador (

IRD - CNEN); a partir dai as elevações nu temperatura e úmida

de relativa da atmosfera interna da contenção, decorrentes dos

incrementos no nível de potência do reator, parecem haver pro

vocado algum efeito no desempenho da instrumentação utiliza*

da e nos técnicos de ambas as equipes, durante a execução das

medidas, chegando a provocar em alguns indivíduos um desgaste

físico considerável e problemas no funcionamento de alguns dos

monitores de radiação empregados.

7,1.3 A Monitoração do Pessoal Envolvido com o Programa de

Partida da Usina

Durante a execução dos levantamentos radiométricos da

escalada de potência de Angra 1, a exposição dos técnicos en

volvidos foi determinada através do uso simultâneo de canetas

dosime€ricas, dosímetros termoluminescentes (TLD), filmes do

simétricos e dosímetros de albedo,

Até o nível de potência de 50% (Inclusive), todos os

resultados de exposições individuais aos campos de radiação ga
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nento de dois tubos defeituosos (com sinais de desgaste) do

gerador de vapor n9 2. Os trabalhos propriamente ditos foram

iniciados no mês de Julho, com a montagem de plataformas de

acesse aos geradores de vapor, e concluídos em fins de agosto,

com a desmontagem das mesmas. Estiveram engajados nestas ope

rações, técnicos de cinco equipes: uma do próprio operador da

unidade (FURNAS) e quatro outras, de empresas contratadas pa

ra a execução do serviço(EBE, EBASCO, MANOBRA e ARC). Os tra

balhadores queteriam acesso âs plataformas e/ou ao interior dos

geradores de vapor, receberam treinamento específico <=m siste-

mas simuladores destes componentes, incluindo os Itens do pro

grama de treinamento de proteção radiolôgica da usina. O

controle doJ níveis de radiação e contaminação das áreas e do

pessoal envolvido, foi feito por meio da implementação dos

procedimentos de proteção radiolôgica específicos(2,PRO/T 003)

e com a instrumentação empregada pelo setor de proteção raJio-

lõgica da unidade (vida capítulo III e IV).

Dentre as operações realizadas na segunda paralizaçâo

da usina, após esta haver alcançado o nível de potência de

50%, destacam-se o recarregamento do núcleo do reator, os

testes de corrente induzida , tamponamentos e modificações no

sistema interno de alimentação dos geradores de vapor e o

corte das tubulações de alimentação dos mesmos para a remoção

das "luvas térmicas"(estruturas internas de reforço de deter

minadas seções dos duetos). 0 inicio das operações, deu - se

por volta do final de abril de 1983, com as atividades de
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descarregamento do núcleo, enquanto que o seu encerramento o

correu no mês de setambro deste mesmo ano, com a descontamina

çao das áreas, apôs a recolocação do combustível no reator.

Algumas fases destas operações se desenvolveram s intui taneamen

te, com alguns técnicos sendo engajados ora em uma, ora em

outra operação; da mesma forma, as atividades pertinentes às

modificações nos geradores de vapor foram efetuadas em ãreas

muito próximas aquelas de corte das tubulações, tornando por

vezes difícil separar-se as decorrências de ambas as tarefas

para fins de controle e proteção radiolõgica.

Â semelhança da primeira parada de operação da usina ,

nesta segunda paralização tomaram parte trabalhadores da

própria unidade e de outras empresas contratadas (EBE, MANO-

BRA, ARC). Os aspectos de proteção radiolõgica pertinentes

â algumas fases das operações desenvolvidas, foram acompanha-

das integralmente por um t^cniLo do órgão fiscalizador(IRD -

CNEN), especialmente deslocado para a usina, com esta finálJL

dade. Os procedimentos de controle e treinamento de pessoal,

bem como a instrumentação utilizada foram, em parte, semelhan

te aqueles adotados para as operações de 1982, com algumas a_l

terações introduzidas no sentido de corrigir certas falhas e

deficiências anteriormente detetadas.

Cabe ressaltar algumas falhas, de caráter operacional

e de planejamento, observadas durante os trabalhos executados

em 1982, parcialmente corrigidos em 1983;
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Tornou-se impraticável a utilização das plataformas

originalmente montadas para os trabalhos nos gerado

res de vapor, por apresentarem deficiências tais

como exiguidade de espaço para movimentação de

pessoal e ferramentas, altura insuficiente para

permitir o fácil acesso aos geradores , etc. Em

vista destes problemas, houve a necessidade de se

construir duas novas plataformas, com dimensões su

perlores ãs das originais; isto contribui para a

geração de materiais contaminados - com caracterís-

ticas e dimensões tais que dificultaram o manuseio,

descontaminacão e estocagem dos mesmos - com a

elevação dos níveis de exposição e o decorrente

aumento dos riscos de incorporação e de exposição

externa de pessoal.

Foram detetados alguns problemas quando da abertura

dos geradores de vapor para acesso dos técnicos ,

por falta de equipamentos adequados, o que resultou

na necessidade de imporvisaçòes, dificultando sensi.

velmente o trabalho e elevando ainda mais os tempos

de exposição de pessoal para a execução desta tarefa,

Por falta de mangueira adequada, foi utilizado na

composição do sistema de exaustão do local de

trabalho, um tipo muito pesado e de pouca flescibiU

dade, ocasionando um aumento no tempo de permanên-

cia de pessoal nas plataformas, cada vez que a
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tarefa de conectar a referida mangueira à abertura í

do gerador de vapor tinha que ser repetida. Apenas [
í

na fase de tamponamento dos tubos, deu-se a subs- \

tituição por um tipo de mangueira mais flexível e ]

mais leve, resolvendo-se desta forma o problema. j

A utilização de material estrutural muito pesado pa ;

ra os compartimehtos dos filtros do sistema de '

exaustão, dificultou o seu manuseio, elevando con

seguentemente a permanência de pessoal nas proximi-

dades dos geradores de vapor, onde os níveis de

radiação e contaminação apresentavam-se significa -

tAvanente mais elevados.

Observou-se ainda a necessidade, dentro da área

controlada, de uma sala para estocagem de equipamen

tos, materiais consumíveis, máscaras, etc., para fa

cilitar o suprimento destes durante o desenvolvimen

to de determinadas operações, minimizando assim o

tempo necessário para a execução de algumas tarefas

e reduzindo consideravelmente o trânsito de pessoal

e material entre as areas controlada e livre.

Ficou evidenciado também a falta de itemização, que

detalhasse, passo a passo, as várias tarefas a se -

rem executadas, permitindo desta forma a redução do

tempo de realização das mesmas e consequentemente ,

da exposição ocupacional.
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Todas estas falhas de planejamento e de pratica opera

cional, evidenciaram a necessidade de construção, em definiti

vor de duas novas plataformas de acesso aos geradores "• *~de

vapor, de compartimentos mais leves e funcionais para os sis-

temas de filtração, de equipamentos adequados para as tarefas

a serem executados futuramente e de uma programação mais deta

lhada, das operações a serem executadas, para se eliminar a

ocorrência de exposições desnecessárias de trabalhadores.

7.2.1 A Contaminação de Superfícies

Durante as operações realizadas nos geradores de vapor,

em 1982, os níveis mais elevados de contaminação superficial

por emissores beta - gama, registrados, situaram-se em torno

5 2 4 2
de 6.10 Bq/100 cm (10 dpm/100 cm ), nas plataformas de acesso

4 6 2
- com valores compreendidos entre 24.10 e 24.10 Bq/100 cm (

4.IO3 a 4.IO5 dpm/100 cm2) - chegando a atingir 30.106Bq/100cm2

(5.105dpm/100 cm2), no interior rtos geradores

de vapor. No oiso das áreas circunvi-

zinhas as plataformas, foram detetados níveis de contaminação

5 2 4 2

superficial de ate 24,10 Bq/100 cm (4,10 dpm/100 cm ),o que

representa um risco considerável para a incorporação de

radionuclídeos por parte do pessoal engajado nestas operações.

Fora do setor demarcado para as operações, no interior da

área controlada, os níveis de contaminação superficial foram
3 2

mantidos abaixo do limite administrativo de 6.10 Bq/100 cm (
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lOOOdpm/100 cm2).

Quando da paralização da unidade 1, em 1983, nos traba

lhos de remoção da cabeça do reator (para o de scar regamento do

núcleo) forara medidos níveis de contaminação de até 3.10 Bq /
2 5 2

100 cm ( 5.10 dpm/100 cm ) nas superfícies; enquanto que no

anel de vedação e em alguns pontos da cavidade (área de recar-

regamento) ,apõs a sua drenagem para a reco locação da cabeça do

reator (recarregamento do núcleo), o grau de contaminação re

gistrado superou estes níveis. Freqüentemente atividades em

torno de 18,10 Bq/100 cm (3,10 dpm/100 cm ) eram medidas em

algumas partes da cavidade e na instrumentação utilizada, devi

doa presença de contaminantes originados do refrigerante do

reator. Algumas amostras colhidas, de poças d'agua formadas

no piso e provenientes de vazamentos da sala da instrumentação

interna do riücleo, acusaram a presença de Cof Co e Cr -
~ 58 3

as concentrações de Co nestas amostras chegaram a 22 Bq/ cm

(6.1Õ yCi/ctn ). Ao final das operações de recarregamento ,

alguns dos equipamentos utilizados (como o carrinho de trans_

ferência do combustível), apresentaram níveis de contaminação
7 2 5 2

beta -gana fie cerca de 10 Bq/100 cm (2.10 dpm/100 cm ) e me£

mo apôs a limpeza do piso e das paredes da área da cavidade ,

foi possível constatar-se teores de contaminação da ordem de

3.106Bq/100 cm2( 5.104dpm/100 cm ), onde os níveis de contami-
3 2

nação de fundo, anteriormente medidos eram de 36.10 Bq/100 cm
(600 dpm/100 cm2).
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Obviamente» no decorrer destas operações, todas as me

didas de controle da contaminação tiveram que ser executadas-

incluindo os equipamentos de proteção individual - uma vez

que níveis de contaminação daquelas ordem de grandeza são

inevitáveis em tarefas deste tipo, restando apenas adotar- se

os procedimentos adequados â contenção da contaminação super-

ficial às áreas diretamente envolvidas.

Nas operações desenvolvidas em 1983r envolvendo modi-

ficações nos geradores de vapor, registrou-se no interior de£

tes componentes (onde determinados trabalhado? foram executa-

dos) , níveis de contaminação superficial de até 13.10 Bq/100

2 4 2cm (22.10 dpm/100 cm ) e algumas amostras coletadas por es
rtC CO Cft C4 CQ

fregaço, acuzaram a presença de Nb, Co, Co, Mn e Fe,

em altas concentrações. Nas plataformas de acesso aos gera-

dores de vapor, foram detetadas atividades de cerca de 2,4.10
2 5 2

Bq/100 cm (4.10 dpm/100 cm ) de emissores beta - gama.

No decorrer dos trabalhos do tispiooão das "luvas térmj.

casH, apôs o seccionamento dos duetos do primário, foram medi

dos sobro estes componentes, níveis de contaminação da ordem

6 2 5 2
de 7,2. 10 Bq/100 cm (1,2. 10 dpm/100 cm ); de um modo geral,

4 5os graus de contaminação superficial variaram de 10 a 10 Bq/

2 3 4 2 »

100 cm (10 a 10 dpm/100 cm ). Na plataforma de acesso a

tubulação e no piso, abaixo e ao redor da mesma, observou-se

a ocorrência de níveis de contaminação beta-gama, em torno de

6.104Bq/100 cm2í 103dpm/100 cm2).

Não foi registrado, ao longo das duas paradas da uni-
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dade para revisões, pelo sistema de controle e monitoração da

CNAAA, nenhum caso de contaminação superficial corpÕrea de

trabalhadores.

7.2.2 A Contaminação do Ar.

Os testes e modificações efetuados nos geradores de

vapor, em 1982, deram origem a concentrações de radionuclide-

os, emissores de radiações beta e gama, no ar de alguns seto

res de prédio da contenção (sobretudo nos pavimentos da base e

inferior), de até 16.10^6Bq/cra3(4.3.1Õ10 pCi/cm3), associando

â estas operações, um alto risco de inalação de contaminantes

radioativos, veiculados pelos ar, A figura 22 permite o

acompanhamento dos níveis de contaminação do ar nestas áreas

com base nos maiores valores medidos ao longo dos trabalhos

desenvolvidos. Alguns dos níveis de contaninação mais eleva

das, foram observados apôs a abertura dos geradores de vapor,

nas plataformas e no sistema de exaustão dos mesmos; enquanto

que os níveis iniciais , mais baixos, foram registrados an

tes da abertura dos referidos componentes, durante a fase

preparatória dos trabalhos * a razão média entre as duas fai-

- 2

xas de valores de contaminação, foi de 10 , evidenciando um

alto potencial de contaminação relacionado com os trabalhos

executados após a abertura dos geradores de vapor.

No inicio das operações de descarregamento de nücleo-

remoção da cabeça do reator - em amostras de ar coletadas na
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FIGURA 2 2 : NlVEIS DE CONTAMINAÇÃO DO ARr MEDIDOS DURANTE

OS TRABALHOS REALIZADOS NOS GERADORES DE

VAPOR - CNAAA - U. 1 . - 1 9 8 2
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(Bq/cm3)
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válvula de ventilação, detetou-se - altas* -concentrações de
133Xe - 140 Bq/cm3( 3,8.10"3MCÍ/CIH3) , mostrando a possibilida

de de ocorrência destes gases de fissão no interior do s i s te -

ma primário,jâ na fase inicial da vida út i l do reator - en

quanto que em outras amostragens de ar, realizadas na cavida

de, constatou-se a presença de Co - 27.10 Bq/cm (7,2 . 10

pCi/cm3) e 51Cr - 26.10"4Bq/cm3( 7.1Õ8
wCi/cm3).

Durante o descarregamento do núcleo, as concentrações

de emissores beta ~ gama no ar, no interior dos edifícios do

reator e do combustível, oscilaram em torno de 4.1Õ Bq/cm (
• " 1 1 3 . . . .. ^_

10 jiCi/cm ) , variando ao longo dé uma faixa de 4.10 a
—5 3 —12 —9 3

4.10 Bq/cm (10 a 10 yCi/cm ) . Para as operações de

recarregamento, embora a media se mantivesse em torno daquele

valor, a faixa de variação dos concentraçãoes foi mais ampla

- 4.IO"9 a 4.10"5Bq/cm3(10"3 a l ° ~ V i / c m 3 ) , tendendo a valo -

res mais reduzidos cte contaminação do ar, devido aos trabalhos de linpeza

e descontaminação, realizados na fase anterior {descarregamento). As fi

guras 23: a e h , e 24 penniten, respectivamente, o acorpanhanento dos

níveis de contaminarão do **• por emissores beta-garna, ao longo das onera-

oões de descarregamento e recarregarento do núcleo e a observação da dis

tribuirão nercentual <̂ as concentrações medidas no mesmo perí.nrb.

Durante os trabalhos realizados en 1983,

envolvendo os geradores de vapor, registraram-se concentrações

de emissores beta - gama no ar de exaustão do interior destes

componentes, de a t i 15.10" Bq/cm (4.10" yCi/cm ) ; enquanto a^

ermas análises espectrometricas de f i l t r o s de ar acusavam a

presença de altas concentraçSes dos seguintes radionuelídeost
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FIGURA 2 3 . a : N l V E I S DE CONTAMINAÇÃO DO AR, MEDIDOS DURANTE

O DESCARREGAMENTO DO NÚCLEO DO REATOR - CNAAA-

U. 1 - 1983.
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FIGURA 23.b: NlVEIS DE CONTAMINAÇÃO DO AR, MEDIDOS DURANTE 0 RECARREGAMENTO

DO NÚCLEO DO REATOR - CNAAA - U, 1 - 1983
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FIGURA 24: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS CONCENTRAÇÕES DE RADIONU

CLÍDEOS NO AR, DURANTE AS OPERAÇÕES DE DESCARRFGAMEN

TO E RECARREGAMENTO DO NÚCLEO - CNAAA - U. 1- 1983.
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- 58Co : 14.IO4 Bq/cm3(3,7 yd/cm3)

- 6 0Co: 5 . io 4 Bq/cm3(l ,3 uCi/cm3)

- 5 1 Cr: 12.104 Bq/cm3(3,3 uCi/cm3)

- 95Nb: 33.103 Bq/cm3(0,9 uCi/cm3)

- 9 5 Zr: 24.103 Bq/cm3(0,65uCi/cm3)

- 54Mn: 12.103 Bq/cm3(0,32uCi/cm3)

- 5 9 Pe : 7.103 Bq/cm3(0,20uCi/cm3)

Na area sob as plataformas de acesso aos geradores de

vapor, durante os testes de corrente induzida, foram medidos

níveis de contaminação do ar por emissores beta-gama, de até

11.10~6Bq/cm3(3.10~10ii Ci/cm3); nestes setores foi adotado o

uso de equipamento de proteção respiratória e vestes de pro

teção integral do corpo do indivíduo. A figura 25 apresenta

a distribuição dos níveis de contaminação do ar, medidos em

1982 e 1983, ao longo dos testes e modificações nos geradores

de vapor. Ao que tudo indica o acréscimo de uma ordem de

grandeza aos resultados referentes a 1983, é devido aos

aumentos na concentração de produtos de ativação no sistema

de refrigeração do reator e no volume e extensão das opera -

ções realizadas no interior da contenção, em áreas muito pró

ximas; entretanto o aprimoramento dos métodos de controle da

disseminação de contaminantes, implementado em 1983 em

relação ao ano anterior «contribuiu para a redução de alguns

dos níveis de concentração destes contaminantes.

Dentre as operações realizadas na parada da unidade pa

ra revisões, em 1983, foi durante as tarefas ligadas £ remo -
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FIGURA 25: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS CONCENTRAÇÕES DE RADIO

NUCLlDEOS NO AR, DURANTE OS TRABALHOS REALIZADOS

NOS GERADORES DE VAPOH, NOS ANOS DE 1982 E 1983

- CNAAA - U. 1
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ção das luvas térmicas que se registraram os maiores níveis de

contaminação do ar por emissores beta - gama, no interior do

prédio da contenção. Este fato, que pode ser observado na

figura 26(Níveis de contaminação do ar, medidas durante as

operaçães de remoção das lubas térmicas), ê basicamente devido

aos trabalhos de corte, remoção e esmerilhamento de duetos do

sistema primário, com um alto grau de disseminação de contami-

nantes radioativos para o ambiente, A figura 27 apresenta a

distribuição percentual das concentrações medidas durante esta

operação.

7.2.3 Os Campos de Radiação Beta e Gama

Quando da realização dos primeiros trabalhos nos gera-

dores de vapor(1982), foram medidas, na abertura de acesso ao

xr.terior destes componentes, taxas de dose gana, em torno de

0,5 mGy/h (50 m rad/h); no interior dos mesmos estes níveis se

elevaram até alguns mGy/h (centenas demrad/h). Nas platafor -

mas de acesso aos campos de radiação gama ocasionaram taxas de

dose que variavam de algumas dezenas de wGy/h (uns poucos m

rad/h) a alguns mGy/h (dezenas de m rad/h). As operações rea-

lizadas neste setor foram responsáveis pela quase totalidade

das maiores doses individuais registradas neste ano, acentuan-

do a necessidade de treinamento especifico e planejamento de

talhado para tarefas desta natureza,

Nas operações de descarregamento do núcleo, realizadas



FIGURA 26: NlVEIS DE CONTAMINAÇÃO DO AR, MEDIDAS DURANTE OS TRABALHOS DE REMOÇÃO

DAS LUBAS TÉRMICAS CNAAA U,l 1983
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FIGURA 27: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS CONCENTRAÇÕES DE

RADIONUCLlDEOS NO AR, DURANTE OS TRABALHOS DE

REMOÇÃO DAS LUVAS TÉRMICAS - CNAAA - U.l 1983
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em 1983, foram registradas, junto â cabeça do reator ~ durante

a sua remoção - taxas de dose gama de ate 1 m Gy/h(IOOm rad/h)

e de dose beta-gama (com a abertura da janela do detetor, para

a estimativa da contribuição dos campos de radiação beta) de

cerca de 4 m Gy/h(400 at rad/h); nas proximidades deste local ,

registrou-se níveis de radiação gama de alguns roGy/h( dezenas

de m rad/h), Estes valores, juntamente com outros, medidos

ao longo destas e de outras operações, atestam a necessidade

de um controle eficaz e rígido da exposição de pessoal a

estes níveis de radiação, incluindo-se aí o uso de dosímetros

beta, adequadamente selecionados e calibrados.

Nas áreas em torno da cavidade de recarregamento, após

a sua drenagem (com o nível d'água a 120 cm abaixo do bocal de

circulação do refrigerante), mediram-se taxas de dose • de "aJL

guns mGy/h (centenas de m rad/h); após a elevação do nível

d'agua, estas taxas baixaram p .ra menos de 10 mGy/h (Imrad/h).'

Em alguns locais da contenção, como o acesso â sala de instru-

mentação interna do núcleo, foram medidos níveis de radiação

gama de até 0,15 Gy/h(15 rad/h) e mesmo após o descarregamento

do núcleo e a drenagem da cavidade, registrou-se neste local,

taxas de dose de cerca de 0,15 m Gy/h (15 m rad/h). Durante

o acompanhamento de alguns trabalhos realizados na cabeça do

reator (como a remoção dos termopares e do isolamento),foi pos-

sível medir-se níveis de radiação beta-gama da ordem de 0,1

mGy/h (10 m rad/h), mostrando ser indispensável a observância

dos procedimentos de controle das exposições de corpo inteiro
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e de extremidades para a realização destas tarefas.

Devido ã descontaminação das areas, efetuada apôs o [

término das operações de descarregamento do núcleo, os níveis '

de radiação beta e gama, medidos quando do recarregamento do |

núcleo, foram de um modo geral bem inferiores àqueles registra •

dos anteriormente; ainda assim, taxas de dose de 0,5 mGy/h (
r

50 m rad/h) foram observadas no piso da área de transferência )
t

do elemento combustível, ã volta do vaso do reator. No edifí^ j

c io do combustível, embora os campos de .radiação beta e gama \

registrados tenham sido menos intensos, mediram-se taxas de

dose de ate 30 mGy/h (3 rad/h) - no local de transferência do

combustível, de volta ao ed i f í c io do reator.

Durante os trabalhos realizados nos ger.adores de vapor,

na revisão de 1983, no local de acesso ao fe ixe de tubos dos

geradores, foram medidos níveis de radiação beta-gama de cerca

de 0,2 mGy/h ( 20 mrad/h)j em alguns pontos de interior destes

componentes, devido â formação de depósitos de componentes da

crosta, estas taxas de dose se elevaram para algumas dezenas

de mGy/h (alguns rad/h) ou até mais. Quando dos t e s tes de

corrente induzida, na abertura para acesso dos trabalhadores ao

interior dos geradores de vapor, nedirait-se níveis de radiação beta - gana

de 0,5 mCy/h(50 m rad), enquanto que nas plataformas, â semelhança dos níveis

rediífos «n 1982, estes valores foran da orclem de 10* rO//h(alc?uns m raiVh),

No decorrer dos trabalhos de remoção das luvas têmicas

(1983), ao longo da tubulação dos c ircu i tos do primário (sobre

as plataformas onde se desenvolveram as at iv idades) , as maio -
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res taxas de dose medidas variaram de 0,1 a 1 m Gy/h (10 a

100 m rad/h). Apôs a remoção das partes seccionadas dos duetos,

observou-se una grande influência dos campos de radiação beta

para a elevação das taxas medidas junto a alguns componentes do

sistema. Mo circuito n9 lf por exemplo as taxas de dose medi-

das no exterior da tubulação variou de 0,12 m Gy/h (12 m rad/h)

- antes do corte - para cerca de 0,2 mGy/h (20 m rad/h) - apôs

a remoção do setor seccionado; jâ nos casos de medidas executa

das no interior dos duetos, esta variação chegou a ser de

0,2 m Gy/h (20 m rad/h) - antes do corte - para 6 m Gy/h (600

m rad/h), apôs a remoção da seção. Nas proximidades das

"check valves" ( válvulas instaladas sobre a tubulação), os n_í

veis de radiação beta - gama atingiram 1 mGy/h (100 m rad/h) ,

enquanto que,no interior das mesmas, estes níveis se elevaram

até cerca de 3 mGy/h (300 m rad/h). As taxas de dose medidas

sobre as luvas térmicas, após a sua remoção, alcançaram0,5m3y/h

(50 m rad/h) - na sua parte externa - e 8 m Gy/h(800 m rad/h)-

no seu interior.

Durante o acompanhamento das trabalhos executados nas

tubulações do sistema primário, foi possivel ainda verificar

que, nas descontinuidades da tubulação(joelhos, válvulas, reen

trancias), as taxas de dose gama ainda que medidas nas faces

externas dos duetos - sofreram elevações consideráveis; este

fato pode ser. atribui-o ao orovável acumulo da crosta naque -

les pontos da tubulação,

Nas áreas círcuvizinhas âs plataformas para retirada
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das luvas térmicas, registraram-se níveis de radiação gama

de 0,05 m Gy/h(5 m rad/h), em parte devido à proximidade dos

geradores de vapor.

7.2.4 A Exposição dos Trabalhadores

- Exposições de Corpo Inteiro

Durante a paralização da operação da unidade '1 da

CNAAA, em 1982,tiveram acesso âs áreas próximas aos geradores

de vapor e a outros componentes do sistema primário - de açor

do com os registros compilados na época - 31 trabalhadores,dos

quais cerca de 65% receberam doses inferiores ao limite prá-

tico de deteção do dosimetro oficial (filme dosimêtrico)- 0,2

mSv(20 m rem) e 71 % pertenciam a empresas contratadas para

a execução dos trabalhos. A dose média para estes grupos de

trabalhadores, determinada ao final do período, foide 0,4 mSv(

40 m rem), enquanto que o maior"dose acumulada, de 0,8 mSv (

80 m rem) foi registrada para dois trabalhadores de empresas

contratadas, que executaram tarefas no interior dos geradores

de vapor; a dose coletiva para o mesmo período foi de 0,44.10

homem - Sievert (0,44 homem-rem) - para valores de dose de -

terminados através do dosimetro oficial, considerando-se - ape

nas os valores realmente medidos (todos os valores reportados

com inferiores ao limite do dosimetro, foram descartados).

A tabela 12 apresenta os valores das doses coletivas e

individuais, medidas durante os trabalhos de revisão nos gera
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TABELA 12: DOSES COLETIVAS E INDIVIDUAIS, MEDIDAS DURANTE A

PRIMEIRA PARADA DA CNAAA- U.l PARA REVISÕES(1982)

COM OS TRÊS TIPOS DE MONITORES PESSOAIS UTILIZADOS

D o s e s
(m Sv)

l) "colet.

Hindiv.

2) Hcolet.

Hindiv.

3) Hcolet.

Hindiv.

F i l m e

4,40

0,40 •

8,40

0,27

4,40

0,14

T L D

8,05"

0,47

9,45

0,30

8,05

0,26

C a n e t a

9,96

0,52

9,96

0,33

9,96

0,33

1) Descartados todos os indivíduos com doses inferiores ao
limite de deteção do dosimetro

2) Doses inferiores ao limite de deteção do dosíme -

tro , computadas como iguais ao valor do limite.

3) Doses inferiores.ao limite de deteção do

, computadas como iguais a zero.

dosímetro
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dores de vapor.de 1982, pelos três t ipos de dosímetro u t i l i z a -

dos. Os resultados de monitoração até então observados, ates_

tavara que durante a operação do reator, as exposições de pes -

soai,' medidas no interior da contenção com o filme dosámetrico,

eram significativamente maiores que as leituras das canetas dosimétricas ,

enquanto que os resultados obtidos através dos dosímetros termoluminescen-

tes de LiF spresentavan una boa concordância com as leituras das canetas ;

contudo, durante as operações realizadas com o reator desligado, verifi -

course que os resultados provenientes dos filjaes foram, de um modo 93 -

ral, inferiores aqueles registrados pelas canetas dosinêtricas, cujas lei

turas se rantiveram próximas aos resultados dos dosínetros termolumines - .

centes. A figura 28 permite a comparação da distribuição dos

resultados obtidos com cada um dos três t ipos de dosímetros,ao

longo dos trabalhos executados nos geradores de vapor, " èm

1982. As diferenças observadas nos valores medidos com cada

um dos disposi t ives de monitoração individual, são provável -

mente devidos ao fato dos filmes dosimitricôs e os dosímetros

termoluminenscentes apresentarem uma dependência maior na

geometria de irradiação(dependência angular), do que a caneta

dosimêtrica - dal os resultados desta serem geralmente superio

res aqueles obtidos com os outros dois t ipos de dosímetro - e

â maior dependência energética dos filmes; alem d i s t o , o proce

dimento comumente adotado, de se computar ctrr>nulos os resulta

dos inferiores- ao l imite prático de deteçao do filme dosimêtri^

co, acarreta uma subestimaçâo - sobretudo nas baixas exposi '-

çoes - dos resultados àe dose medidos com este ' dòsímetro.
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FIGURA 28: DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES INDIVIDUAIS, MEDIDAS CON OS

TRÊS TIPOS DE DOSlMETROS, DURANTE A PRIMEIRA PARA-

LIZAÇAO DA CNAAA - U. 1
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Filmes dosimètricos
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Adicionalmente, para as doses próximas ou inferiores ao l imi te

de deteção dos dosimetrosa imprecisão associada ã medida cres_

ce acentuadamente.

Na determinação das doses co le t ivas e individuais,aqui

apresentadas, considerou-se os valores registrados abaixo do

limite de deteçao dos doslmetros(filme e TLD)corao iguais a

zero e ao próprio valor l imite do doslmetro, para a v i sua l i za -

ção das tendências de subestxmação das baixas doses, por parte do

filme dosimétrico e a constatação do fato de que os resultados das canetas

e dos dosimetros ternoluminescentes apresentaram una melhor concordância

do que os filmes ctosimêtricos - excetua: irio-se as estimativas de dose nas

quais considerou-se as doses inferiores ao limite de deteção 'do"''"fi3jne

(0,2 m Sv) cano iguais ao próprio limite ou quando foram descartados da

compilação todos os resultados inferiores a este limite,

A distribuição das doses registradas no período de

paralisação da usina, referente a 1982, segundo a categoria 'dos

trabalhadores(vínculo empregatício) e através dos resultados

medidos com os três disposit ivos de monitoração individual men

cionados, é apresentada na tabela 13. Os resultados, notada -

mente baixos das doses (coletiva e individual média), obtidos

pelo uso das canetas dosimêtricas para o pessoal da própria uni

dade(FURNAS), são devidos ao grande numero de doses nulas re -

gistradas entre este grupo de trabalhadores. A tabela 14 mos-

tra a distribuição percentual das doses de cada uma destas ca

tegorias de trabalhadores, em relação à dose co let iva g lobal ,

calculada com base nos resultados do doslmetro o f i c i a l , como



TABELA 13: DISTRIBUIÇÃO W S DOSES SEGUNDO O TIPO

DE DOSlMETRO E O VINCULO EMPREGATlClO

DOS TRABALHADORES.
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Dose

Hcolet.

Hcolet.

Hcolet.

Hindiv.

Hindiv.

Hindiv.

/ Categoria

global

FURNAS

contr.

global

FURNAS

contr.

D o s e
(mSv)

Filme dosimétrico

A

. 8,4

1,8

6,6

0,27

0,20

0,30

B

4,4

0

4,4

0,14

0

0,20

s

T

C

9,4

1,3

8,1

0,3

0,14

0,37

L D

D

8,0

0,59

7,4

0,26

0,06

0,34

C a n e t a

9,9

0,8

9,2

0,33

0,08

0,41

A - Doses inferiores ao limite de deteção do filme dosimétrico ,

computadas como =0,2 mSv.

B - Doses inferiores ao limite de deteção do filme dosimétrico ,

computadas com » 0

C - Doses inferiores ao limite de deteção do TLD, computadas

como =0,1 mSv

D - Doses inferiores ao limite de deteção do TLD, computadas

como » 0 •



TABELA 14: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS DOSES DE CADA

CATEGORIA DE TRABALHADORES EM RELAÇÃO A"

DOSE COLETIVA GLOBAL.

(RESULTADOS DO DOSfiCTRO OFICIAL-FUtC DOSBCTRICO)
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C a t e g o r

FURNAS

COHTRATfiD05

i a
Fração da

(

A

21,42

78,57

Dose Coletiva
t )
-

B

0

100

A - Doses inferiores ao limite de deteçio do filme dosimêtrico

computados como = 0,2 m Sv

B - Doses inferiores ac limite de deteçao do filme dosimêtrico

comoutados como * 0
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pode-se observar, é flagrante a superioridade do numero de

doses situadas abaixo do limite do filme, para o pessoal da

própria unidade.

Apôs o final do primeiro ano no qual foram efetuadas

revisões em sistemas da unidade, foram computadas todas as

doses recebidas pelos trabalhadores engajados na totalidade

das tarefas desenvolvidas e através da divisão destes traba-

lhadores por categoria e por tipo de ocupação â qual estive

ram ligados, foi possível desmembrasse- a dose coletiva anual

de acordo com estes dois parâmetros. A tabela 15 permite a

observação desta classificação, or.de destacaram-se como maio

res contribuintes para a dose coletiva ocupacional na unida-

de 1 da CNAAA, o pessoal envolvido em tarefas de manutenção

(45%) - nas quais os trabalhadores contratados receberam 79%

da dose total seguindo-se as atividades ligadas ã proteção

radiolõgica (26%), onde 100% das doses foram recebidas pelo

pessoal da prõoria unidade, e os trabalhos de supervisão (

23,8%), abrangendo atividades de inspeção e comando de ope-

rações "in loco". As doses acumuladas foram determinadas

através dos resultados do dosímetro oficial, considerando -

se as doses inferiores ao limite do dosímetro como iguais a

zero - este é-o procedimento adotado pelo setor de proteção

radiolõgica da CNAAA.

As operações incluídas na parada da unidade para re

visões, em 1983, foram mais èjiterísas e diversificadas do

que aquelas realizadas no ano anterior, ocasionando por esta



TABELA 15: RELAÇÃO ENTRE AS PRINCIPAIS OCUPAÇÕES E OS GRUPOS DE TRABALHADORES ENVOLVIDOS,

COM AS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PARA A DOSE COLETIVA ANUAL DE 1982, NA CNAAA -

U, 1 ( DOSES MEDIDAS COM O FILME DOSIMÊTRICO )

O c u p a ç ã o

Manutenção

Proteção RadiolÔgica

Supervisão

Operação do Reator

Engenharia

T o t a i s

D o

Pessoal da Usina

0,4

1,1

1,0

0,1

0,1

2,7

s e C o l e t i v a
( m Sv)

Trabalhadores Contratados

1,5

0

0

0

0

1,5

Total por ocupação

1,9

1,1

1,0

0,1

0,1

4,2

Obs.: As doses acumuladas foram calculadas, considerando-se os resultados dos filmes

dos .'.métricos inferiores ao seu limite de deteçao. como * 0.

( 1 Sv • 100 rem )
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motivo, uma dose coletiva bem superior àquele registrada em

1982. Ainrta que as maiores cHses. registradas em 19P3, tenham sido supe-

riores aos maiores valores de doses medidas na paralizacão de 1982, a

dose midia individual não se elevou, devido ao grande número de indiví -

duos envolvidos, com doses nredorlnantemente interiores ao Unite de 3e

teção do 3osímetro oficial. A figura 29 apresenta a distribuição dos

valores de doses individuais, medidas com filmes e canecas do

simêrricas, para o período de revisões de 1983, onde se de ~

senvolver&m as operações mais criticas do ponto de vista da

exposição de trabalhadores. A semelhança dos resultados obti^

dos na paralizacão de 1982, as doses medidas com os filmes do

simétricos foram em grande parte inferiores àquelas obtidas

com o uso das canetas dosimêtricas, que mais uma vez apresen -

taram-se próximas aos resultados dos doslmetros termolumines -

centes.

A tabela 16 permite o acompanhamento do quadro de

doses observado ao longodas operações realizadas na segunda

paralizacão da unidade(1983), segundo os resultados ~' obtidos

com filme dosimétrico. Os cálculos incluem as doses inferio-

res ao limite de deteção do doslmetro como iguais a zerc e

ao próprio limite, para permitir a visualização do grande nu

mero de doses inferiores àquele limite e a sua influência na

determinação das doses coletivas e individuais dos trabalhado

res envolvidos..

Devido â simultaneidade da maior parte das operações de

«envolvidas e da participação de alguns trabalhadores em duas
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FIGURA 29: DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES INDIVIDUAIS, MEDIDAS COM

FILMES E CANETAS DOSIMÊTRICAS, PARA O PERÍODO DE

PARALIZAÇÂO DA USINA, EM 1983.

Freqüência
(n)

•
I

30

20 -

10

5"
I
m

1 | | - Filmes Dosimétricos

f i - Canetas Uosimétricas

1,0 1,4 1,8 2,2 2fi lf> i/t 4,2
Doses
(mSv)
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TABELA 16: EVOLUÇÃO DAS DOSES MEDIDAS AO LONGO DAS OPERAÇÕES

REALIZADAS NA PARALIZAÇÃO DA USINA, EM 1983

( RESULTADOS DOS FILMES DOSIMÉTRICOS )

M ê s e

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

M e d i

T o t a

s

a

1

Dose Coleti

(m Sv)

A

38,5

31,0

17,0

15,0

0

20,3

101,5

va

B

171,5

171,0

170,8

137,7

113,0

152,8

764,0

Dose Média Individual

(m Sv)

A

0,05

.0,04

0,02

0,02

0

0,026

-

B

0,24

0,22

0,21

0,20

0,20

0, 21

A: Do3es inferiores ao limite do filme dosimêtrico(0,2 mSv),

computados com = 0,

B: Doses inferiores ao limite do filme dosimétrico (0,2 mSv),

computados como =0,2 mSv.

( 1 m Sv = 100 m rem )
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ou mais operações, no decorrer do períodof não foi possível

obter a classificação ou a contribuição das várias tarefas e

grupos de trabalhadores envolvidos, para a dose coletiva - es_

tudos desta natureza necessitam contar com a participação a ti

va do operador da instalação (FURNAS) para a obtenção de

todos os dados inerentes aqueles grupos de trabalhadores e

tarefas desenvolvidas. A tabela 17 apresenta á distribuição

das doses das duas categorias de trabalhadores monitorados ao

longo dos trabalhos executados em 1983,-com doses superiores

ao limite do filme,* alem destas estão também incluídos o

número do trabalhadores cujas doses foram inferiores ao limi-

te do dosímetro e os totais de indivíduos monitorados a

cada mis - devido a falta de dados em alguns registros das

doses medidas com o dosímetro oficial, muitos trabalhadores

não puderam ser classificados segundo o seu vínculo emprega -

tício.

- Exposições de Extremidades

Durante as paralizações da unidade 1 da CNAAA para re

visões, foram utilizados, para o registro das doses de extre-

midades do corpo dos trabalhadores, os resultados obtidos a

traves do uso de anéis e canetas dosimétricas. Ao longo dos

períodos de revisão, observou-se que, de um modo geral, dentre

os trabalhadores engajados em tarefas que exigiram o emprego

de monitoração de extremidades, aqueles cujas doses de corpo

inteiro foram maiores que as do restante do grupo, também re-

ceberam at maiores doses de extremidades - & semelhança do
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TABELA 17: DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHADORES MONITORADOS

AO LONGO DOS TRABALHOS EFETUADOS NA PARALIZAÇÂO

DA USINA EM 1983, COM DOSES SUPERIORES A

0,2 mSv (20 m rem)

( RESULTADOS DOS FILMES DOSIMÊTRICOS )

M e s e s

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Furnas

5

3

6

4

0

Contratados

35

19

11

0

0

N.

Identif.

2 1

23

14

4

0

n

H <20

665

700

769

680

565

T o t a l

719

745

800

688

565

n - Numero de trabalhadores monitorados
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que ocorre em outras instalações similares. Cabe ressaltar ,

porém, que este fato não deve ser utilizado como base para se

estipular a necessidade ou não da monitoração de extremidades,

uma vez que devido à presença de onritãmlnantes em sistemas a

bertos, podem ocorrer exposições as radiações beta sem que, à

distância, os níveis de dose gama medidos sejam significati -

vãmente altos.

As tabelas 18: a e b, apresentam a distribuição das

doses de extremidades registradas para as duas categorias de

trabalhadores monitorados, nas operações de revisão desenvol-

vidas em 1982.e 1983, respectivamente e de acordo com as par -

tes do corpo mais significativamente expostas (para as doses

referentes á 1983), Dentre os indivíduos monitorados, obser

vou-se que a maioria das doses medidas em extremidades -cerca

de 100% - foram recebidas pelos trabalhadores contratados, ca

bendo ao pessoal da própria unidade um percentual reduzido (

cerca de 2%), Verificou-se ainda que, durante tarefas de

manutenção e reparos em componentes da instalação, as mãos e

o tórax constituíram as partes do corpo mais expostos aos cam

pos de radiação localizados, mostrando a necessidade do

emprego de dispositivos de monitoração adequados para a

exposição destes e outros órgãos do corpo(como os olhos) aos

campos de radiação beta-gama. Cabe ainda destacar que os

critérios utilizados para a realização da monitoração de ex *

trentidades, necessitam ser bem delineadas ou estabelecidos; a

nao observância destes critérios normalmente pode acarretar
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TABELA 18: DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES DE EXTREMIDADES SEGUNDO

O VÍNCULO EMPREGATtCIO DOS TRABALHADORES

(DOSES MEDIDAS COM CANETAS E ANÉIS DOSIMÊTRICOS)

a: Resultados de 1982

C a t e g o r i a

Furnas

Contratados

Percentual de Dose
(% «coletJ

3,33

96,66

T o t a l
(ntSv)

0,30

8,70

b: Resultados de 1983

C a t e g o r i a

Furnas

Contratados

Percentual de Dose
( % )

Cabeça

0

100

Tórax

3,9

96,0

Mãos

0

100

Dose Coletiva
(m Sv)

Cabeça

0

3,0

Tórax

0,42

10,03

Mãos

0

1 0 , 1
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o uso inadequado de certos dispositivos (como a caneta dosi -

métrica) para '«terminadas situações, ou mesmo a não realiza*

ção da monitoração de extremidades em casos onde estudos mais

apurados indicam a existência de riscos consideráveis para a

exposição de determinadas partes do corpo do trabalhador.

- Exposição Individual Interna

Os exames de incorporação de todos os trabalhadores en &

i

volvidos na operações anteriormente citadas, com o emprego do [

contador de corpo inteiro, não revelaram nenhum indício de j

contaminação individual interna, embora seja questionável a *

sensibilidade e as condições operacionais do sistema emprega-

do no caso da CNAAA, para a monitoração individual interna (

vide Capítulo IV).
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CAPITULO VIII

CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS FINAIS

Devido aos procedimentos de proteção individual e

controle da contaminação adotados, não foi detetado nenhum caso de

contaminação superficial corporea de trabalhadores. Ainda assia ,

os niveis de contaminação superficial encontrados nos locais de tra

balho atestam o alto risco de exposição para o pessoal envolvido

nas operações.

4 adoção de procedimentos de proteção coletiva (e

xaustao do ar com emprego de sistemas de filtraçao e renovação de

ar, descontacninação de arcas) c individual (redução do numero de

pessoas no local, vestimentas especiais, equipamento de proteção res

pirateria) foi uni fator de grande importância para que, ao fim das

operações, cs exames de incorporação nao detetassem nenhum indicio

de exposição interna entre o pessoal engajado nas tarefas realiza -

das.

Dentre as falhas mais freqüentes dos programas de

proteção radiologica, observados em Angra 1 c em unidades similares

destacam-se;

- os resultados de monitoração do ar e de super-

ficies necessitam de uma analise mais apurada

para a dctcç.io de indícios da inadequação dos

métodos de controle da contaminação ou de pro-

blemas inerentes aos sistemas da instalação.

- faz-se necessário um estudo mais profundo das

características dos campos de radiação neutronjL

ca e de radiações (3 (neste últioto caso para a

monitoração de extremidades), sei o que tornar-

se-á impossível a calibração adeqwtda dos sis-
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temas de monitoração de arca e de pessoal.

- e flagrante, na Maioria das instalações, a insu

ficiencia do quadro de técnicos do setor de pro

teção radiologica, bem cono no treinamento e

qualificação destes profissionais.

- nota-se,de um modo geral, uma falta de informa-

ção e incentivo para o pessoal de proteção ra-

diologica, no tocante ao aprimoramento de tecni

cas, procedimentos e princípios de proteção ra

diologica (como o caso do conceito ALARA).

A situação da unidade 1 da CNAAA, em termos de

proteção radiologica, encontra-se dentro da media das instalaçcos

similares em outros paises. Os procedimentos adotados e a metodolo

gia empregada no controle da exposição ocupacional encontram-se de

acordo com os programas implementados na maioria das unidades nuclep_

letricas com reatores água pressurizada. Entretanto, e necessário

um controle permanente c o desenvolvimento de programas de analise,

das condições ocupacionais c funcionais da unidade, para que no fu-

turo as condições radiologicas observadas em Angra 1 nlo se elevem

desnecessariamente, complicando o quadro de segurança radiologica da

instalação. Enfim o que se deseja e reduzir ao máximo a probabili-

dade de ocorrência de exposições desnecessárias de trabalhadores e

que o programa de proteção radiologica da unidade se desenvolva den

tro do conceito de ALARA e nâo se baseie única e simplesmente na

observância dos limites estabelecidos ou adotados.
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