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1. INTRODUÇÃO

O reator de pesquisas IEA-R1 está localizado no

"campus" da Cidade Universitária de São Paulo no bairro do Butantã.

0 reator atingiu criticalidade inicial em 16 de setembro de 1957 e

foi inaugurado oficialmente em 25 de janeiro de 1958. Este reator

foi originalmente projetado para operar com uma potência de até 5MW.

Durante os primeiros trls anos, a potência de operação normal foi de

até 1MW e, desde então, está sendo operado com uma potência nominal

de 2MW. Alguns anos antes de 1974, pensou-se num aumento de poten

cia, entre 5 e 10 MW, porém constatou-se que as características dos

trocadores de calor não satisfariam os requisitos de operação e,

assim, foi necessário modificar o sistema de refrigeração.

0 aumento de potência de operação foi justificado

pelo IPEN pela crescente demanda de radioisótopos de maior atividade

e vida mais longa além de maior flexibilidade e capacidade experimen

tal no uso do reator como fonte de neutrons.

2. RELATÓRIO DE ANALISE DE SEGURANÇA

Em 28 de janeiro de 1974, o Superintendente do In£

tituto de Energia Atômica (hoje, Instituto de Pesquisas Energéticas

Nucleares), Prof. Rõinulo Ribeiro Pleroni, criou um Grupo <'e Trabalho

de âmbito intercoordenadorias através da Portaria 016/74 reunido

elementos da Coordenadoria de Operação e Manutenção do Reator e da

Coordenadoria de Engenharia Nuclear, a fim de elaborar o Relatório

de Análise de Segurança do Reator de Pesquisas tipo piscina IEA-R1,

com vistas âs modificações previstas para o seu sistema de circula-

ção hidráulica e posterior aumento de potência de operação de 2MW pa

ra 10MW.

Através da carta IEA-S-360/01.74 de 28-01-74, o

IPEN solicitou â CNEN, a aprovação para a interrupção da operavão do

IEA-R1 a fim de efetivar a alteração do sistema de resfriamento. Se

gundo a INF0RMAÇÂ0-CNEN-DR-DSL-N2 02/74 (Marcos Grimberg), do Enca-

minhamento de 05-02-74 do Diretor do DR (Horáclo Antunes Ferreira

Júnior) • da Carta CSEN-DExPA-OF.15/74 de 28-02-74 do Sr. Diretor

Executivo I (Aim. Otacílio Cunha) foi solicitado um RAS preliminar

contendo as modificações pretendidas s foi dada a permissão a inter-

rupção.
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Pela carta S-l.515/03.74 de 13-3-74 o IPEN entregou

a CNEN uma cópia do "Safety Report" do IEAR-l de 1957 dada pela AEC

na êpcca ao Aim. Otacílio Cunha. E importarte destacar-se neste docu

mento a importância especial que foi dada aos resultados da experiên

cias SPERT e BORAX quanto ã limitações de excesso de reatividade, con

dições iniciais de temperatura e potência conjugados, com períodos do

reator e ao fenômeno de ebulição de refrigerante com a conseqüente

ejeção violenta de parte da massa líquida de moderados.

Através da carta S-4.760/09.74 de C3-9-74 o IPEN

enviou o 19 volume do RAS (25 exemplares) ficando a entrega do 22 vo-

lume para 30 dias apôs. com as considerações para aumento de potência

02MW para 10MW.

Apôs algumas inspeções no revestimento das piscinas

do reator e na mesa de controle do reator a CNEN informou ao IPEN,

através da carta CNEN-DexI-N2 19/28 de 22-6-78 que autorização para

operação a 10MW só seria autorisoda após a revisão do capítulo relati

vo à Análise de Acidentes do RAS do IEAR-1, a ser enviado â CNEN, o

que foi reiterado novamente nas cartas CNEN-DExI-OF.NS 99/78 de 11-7-

78 e CNEN-DExI-OF.NS 138/79 de 24-8-79.

0 volume II foi enviado pela cart.i de 14-01-84,

CNtN/SP-078/01.84, ao DR, junto com o Manual de Operação, Manutenção

e Inspeção do Reator i "AR-l (3 exemplares). As especificações técni-

cas - Capítulo XVI *".-» JI enviadas pela carta CNEN/SP-0545/06.84 de

06-6-84 para serem « e-teentadas aos 3 exemplares do volume II.

v. ri'iis volumes datam originalmente de maio de 1974

e foram modificados p; ra atender a uma série de exigências da CNEN,r£

sultante de vária* -.'-speções (ver abaixo). 0 volume II original foi

entregue pelo Dr. «leio Modesto da Costa (DPC) ao Dr. Luis Lederman

(DR), que encamii f. <u ao Dr. José Mendonça de Lima em 23-11-79 (Missão

Reatores de Pesquiia). Os dois volumes modificados foram entregues

pelo IPEN para obter licença definitiva em 2MW. Para elevação de po-

tência de 2MW pari 0 MW deverá ser analisado principalmente o capítu-

lo de análise de a:identes. 0 controle de qualidade do combustível

novo é o segundo item de igual importância.
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3. MODIFICAÇÃO NA PISCINA DO REATOR

Através da carta CNEN-DExI-OF-N2 47/76 de 06-5-76,

a CNEN iniciou um programa periódico de auditorias, inspeção e acom-

panhamento das condições de segurança de operação e proteção radiolô

gica nos diversos reatores e unidades subcríticas existentes no pais.

Uma auditoria de procedimentos operacionais do reato*. IEAR-l • nos

dias 21-6-76 a 22-6-76 foi realizada no IPEN. Nos dias 27 e 28-02-78

foi realizada uma inspeção nos trabalhos de revestimento da piscina

do reator IEAR-l e nos dias 21, 22 e 23-3-78 houve um acompanhamento

teste de estanqueidade do revestimento. Os relatórios do Teste de

Estanqueidade foram pedidos nas cartas CNEN-DExI-OF.N2 79/78 de

22-6-78 e CNEN-DExI-OF.N2 99/78 de 11-7-78 e finalmente, pela carta

S-5495/10.78 de 20-10-78, o IPEN enviou tais relatórios. A carta

CNEN-DExI-0F.N2 138/79 de 24-8-79 liberou o 1PEN, quanto as exigên-

cias acima para a volta do reator a operação a 2MW.

4. MODIFICAÇÃO NA MESA DE CONTROLE DO REATOR

Em 11-7-78 a CNEN enviou ao IPEN o Parecer do GSE

(Grupo de Sistemas Elétricos do Departamento de Reatores) sobre o Ca

pftulo 7 "Instrumentação e Controle" do Relatório de Análise de Segu

rança do IEAR-l modificado, através da Carta CNEN-DExI-0F.N2 99/78,

contendo 10 questões específicas relacionadas com a análise de segu-

rança da nova mesa de controle. Estas questões foram respondidas na

carta S-5495/10.78 de 20-10-78 do IPEN o que gerou uma nova inspeção

na Instrumentação e Controle do IEAR-l nos dias 28 e 29 de junho de

1979, através da carta CNEN-DExI-OF.N2 98/"'9 de 19-6-79. 0 relató-

rio de inspeção datado de 22-8-79 sugere conceder a licença para 2MW

mas sujeita a licença para 10MW a outras informações a serem forneci

das sobre o capítulo 7 principalmente quanto ao sistema de SCRAM. Fl

nalmente, a carta CNEN-DExI-0F.N2 138/79 de 24-8-79 autoriza a volta

do reator a operação a 2MW e conclui a análise de segurança da mesa

de controle para este patamar.



OR
Ó*«XO

PARECEU

PARTE: fttvtslo:
0

04/08

DATA
ABRIL/89

5. OBRAS CIVIS

Em 08-6-84, através da carta CNEN/SP-0555/06.84, o

IPEN solicitou a DExI-CNÊN uma concessão de recursos de ordem de

CR$ 430.000.000,00 (35.426 OTNs on US$ 268.080,00 dólares americanos)

para a execução da reforma do prédio do reator a fim de garantir a

estanqueidade do saguão da piscina (lã barreiia) e do prédio do Rea-

tor (29 barreira) no caso de acidente com liberação de material ra-

dioativo. Em resposta na CI's 15/84 - DExI de 19-6-84 e 142/84 - DR

de 18-6-84, a CNEN reduziu o orçamento do IPEN em CR$ 197.060.000,00

(cerca de 46% do inicial previsto), tendo em vista que de acordo com

o GPR (Grupo de Proteção Radiológica) não se considerou prioritário

parte da obra proposta.

6. COMPRA DE COMBUSTÍVEL

Em 11-7-79, através da carta IPEN-2374/07.79, o

IPEN solicitou a CNEN que providenciasse j-unto ao Governo Americano

a permissão para compra de urânio enriquecido a 20% tendo em vista

que o reator lEAR-1 só tinha combustível para uns poucos meses. Ca-

so contrário haveria a possibilidade de aceitar a oferta da NUKEM,

através da companhia ALMAR, seu representante no BRASIL. Como a fir

ma americana Rockwell não mais fabricava o tipo de combustível dese-

jado decidiu-se pela NUKEM.

Em 04-7-80 a NUKEM forneceu uma "Side-Let'er" para

contrato de 5 elementos combustíveis tipo MTR para o Reator IEAR-1,

com 19,75 í 0,20% de enriquecimento, ao preço de DM 175.000,00 no to

tal. Detalhes da análise deste contrato e de assuntos relacionados

encontram-se nas RDRS (Relatório de Reunião)assinado pelo Dr. Heitor

Caulliraux, de 19-6-79, 25-6-79, 20-7-79, 28-7-79 e 04-9-79, e na Cl

de 31-7-80 do Dr. José Mendonça de Lima (Missão Reatores de Pesquisa)

para o Coordenador de Relações Internacionais. Estes cinco elemen-

tos combustíveis chegaram ao IPEN em dezembro de 1981.

7. TESTES DE COMBUSTÍVEL IRRADIADO

Em 04-3-1985, através da carta CNEN-DR-C-N2 017/85,

a CNEN autorizou o IPEN a iniciar experimentos de irradiação de «la-

mentos combustíveis de sua própria fabricação desde que submetesse a
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a CNEN uma série de documentos relacionados na carta acima.

A 1§ série destes documentos foram enviados em

15-4-85 através da carta CNEN-SP-308/04.85 para os elementos com-

bustíveis 128 e 129. Desde então, o IPEN tem enviado periodicamen

te documentos de controle relativos â irradiação de elementos com-

bustíveis, incluindo os elementos n2s 10, 12 e 30 pertencentes ao

12 conjunto de elementos combustíveis do IEAR-1 e que foram recupe

rados para serem utilizados na operação do reator pelo Departamen-

to de Metalurgia Nuclear do IPEN.

Estes documentos contém em síntese as seguintes

análises:

1.

2.

3.

4.

aspectos de controle de qualidade de fabricação

elementos combustíveis;

procedimentos de estocagem manuseio e transporte

dos

de

5.

elementos combustíveis;

programa de inspeções nos elementos combustíveis;

estudos neutrônicos e de inventário de produtos de fis

são do núcleo do reator considerando os novos elemen-

tos combustíveis;

procedimentos de plano de emergência.

8. QUALIFICAÇÃO DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS

Em 30-5-79 o chefe da Missão Reatores de Pesquisa,

Dr. José Mendonça de Lima, emitiu a INF0RMAÇÂ0-DR-N2 02/79 ao Senhor

Diretor da DExI, contendo parecer favorável ao desenvolvimento de fa

bricação de combustível nuclear tipo placas (MTR) de reatores de pes_

quisa destinado ao IEAR-l, pelo próprio IPEN. Este parecer origi-

nou-se do estudo do Relatório do IPEN sobre "Combustível de baixo en

riqjecimento para reatores de pesquisa" de C.T. Freitas e Joel Alva-

renga de Souza, 12/1978.

Após os testes de Irradiação dos elementos 128 •

129 de fabricação própria ( ver item anterior), o IPEN decidiu en-

viar a CNEN ua estudo entitulado "Qualificação sobfrrradiação doj El«

mentos Combustíveis Tipo MTR de U308-A1 ds Fabricação IPEN-CNEN/SP

no Reator IEA-R1" elaborado pelo Departamento ds Tecnologia de Raato

rss (RT). Junto com esta estudo havia uma proposta para alterar a

configuração do núclso do reator IEA7RI. COB A introdução de ua novo
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elemento combustível, no início de setembro de 1988, denominada confi

guraçlo 157. 6 intenção do IPEN que este estudo sirva como base de

documentação para a qualificação dos elementos combustíveis de sua

própria fabircação (carta CNEN/SP-326/06.88 de 30-6-88).

9. EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE LICENCIAMENTO DE REATORES

DE PESQUISAS COM ELEVAÇÃO DE POTÊNCIA.

Uma pesquisa no CIN/CNEN sobre Licenciamento de Rea

tores de Pesquisa revelou um total de 67 documentos. Destes, 2 refe-

rem-se aos Relatórios de Avaliação de Segurança e de Meio Ambiente pa

ra a Renovação de Licença e Aumento de Potência (10 MW para 20 >4W )

para o National Bureau of Standards Reactor (DOCKET No. 50-184) NUREG

-1007 -Supp^.l de 03/84 e NÜREG-0877 de 08/82. Este reator é modera-

do e refrigerado â água pedada com alto-fluxo, mas pode servir como

base de orientação para o licenciamento de reatores de pesquisa com

elevação de potência. Um terceiro documento (CEA-CONF-5762) de novem

bro/80 esboça os procedjfeftitos de licenciamento e critérios de segu-

rança para reatores de pesquisa na França, sendo de importância os

itens que abordam os acidentes de reatividade e os experimentos BORAX.

Quanto aos modelos americanos de licenciamento de

pesquisa, podemos concluir que são de importância os seguintes docu-

mentos: 1. Série 15 das normas ANSI/ANS 2. 10CFR 3. NUREGs especí-

ficos (ver NUREG 0849 e 0882). Máxima importância é dada atualmente

aos relatórios ambientais e planos de emergência. Quanto a IAEA, dis

põe-se do Safety Series 35.

10. CONCLUSÃO

Desde 5/1974 data do primeiro Relatório de Análise

d* Segurança do IEAR-1, alguns acontecimentos tonaram necesários modi

ficações neste documento.

1. Modificação na piscina e na mesa de Controle do Reator (74 a 79)

2. Inclusão de Procedimentos de Emergência (pedido pela CNEN em 78)

3. Compra de Combustível (79 a 81)

4. Alteração nos caps. 3 e 4 (Projeto Nuclear) devido a compra dt

Combustíveis (feita em 84)

3. Inclusão de Especificações Técnicas (em 84).
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Todavia a permissão para irradiar combustível de fa-

bricação do IPEN foi feiti sem um adendo a RAS - modificado 62 MW).

Alguns docuemntos foram solicitados pela CNEN para essa permissão sen

do que em 1988 um documento de qualificação de combustíveis foi subme

tido â CNEN. Nest^circuntâncias o RAS do IEAR-1 deve ser todo revisa

do pela equipe técnica do DR e todos os itens e capítulos afetados por

esta mudança de combustível devem ser alterados pelo IPEN levando em

conta a coerência com os documentos enviados até a presente data

/01/89). A permissão para elevar potência para 10MW todavia, necessi-

tará uma análise detalhada do capítulo de análise de acidentes. Tam-

bém se i.&z necessário em ambos os casos uma série de auditorias no

IPEN na parte referente ao Controlfde da qualidade do combustível nucl£

ar. *

No tocante as normas podem ser usadas as seguintes:

1. Regulatory Guides

2. 10CFR

3. ANSI/ANS - Série 15

4. Safety Guides e Safety Series da AIEA

Entretanto, a CNEN deveria já dispor de algumas nor-

mas próprias de combustível em continuação a que foi elaborada para o

transporte, embalagem, recebimento, estocagem e manuseio de combustí-

vel nuclear (CNEN-NE-5.02) e que foi citada no documento de qualifica-

ção sob irradiação dos elementos combustíveis de fabricação IPEN. Pelo

menos duas destas normas deveriam ser elaboradas:

1. Projeto e Fabricação de Elementos Combustíveis.

2. Metodologias de Projeto Mecânico Neutrõnico e Termohidráulico de

Elementos Combustíveis.

3. Plano de Emergência de Reator Nucleares

Estas normas deveriam servir tanto para reatores de

pesquisa quanto para reatores de potência. Podem ser usados como docu

mencos:

1. Safety Guides • Safety Series da IAEA (série 50-53 e nS 35)

2. MC-2500 da NRC (Inspection Manual )

3. Regulatory Guides 1.70, 1.68, task SC-520-4
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4. Nosmas ANSI/ANS - Series 8.0, 15.9, 19.0 e 57.0

5. Technical Report 221 da I^AEA

6. NUREGs 75/087, 0849 e 0887


