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RESUMO

Uma proposta de diretrizes e requisitos gerais para o

desenvolvimento do projeto conceituai de um PWR de pequeno porte é

apresentada. Os requisitos enfocam os principais aspectos de

segurança, desempenho e economicidade do projeto. A intenção é que

este trabalho sirva como base para uma ampla discussão, envolvendo

todos os participantes no empreendimento, culminando com a

definição das diretrizes e requisitos gerais definitivos.

Palavras-chaves; Requisitos de projeto, PWR pequeno porte.
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DIRECTIVES AND GENERAL DESIGN

REQUIREMENTS FOR A SMALL PWR

by

L. A. Arrieta

ABSTRACT

A proposal of directives and general requiriments for the

development of a small PWR conceptual design is presented. These

directives address the main safety, performance and economic design

aspects. The purpose is to use this work as a base for a wide

discussion, involving all project participants, culminating with

the definition of the final directives and general requirements.

Keywords: Design Requirements, Small PWR.
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1.0 INTRODUÇÃO

No início de 1991, a CNEN definiu um projeto objetivando

realizar um estudo de viabilidade técnica para o desenvolvinento de

um PNR Nacional de pequeno porte (~ 100 KWe) con características

avançadas. Alén dos Institutos de PfcD da CNEN, foran convidados

para participar do projeto a NUCLEN, FURNAS, PUC e a Diretoria de

Segurança da CNEN.

Durante o ano de 1991, foran realizados levantamentos

bibliográficas visando conhecer en detalhes a situação e as

tendências de desenvolvimento de reatores de pequeno e médio porte

no âmbito internacional. Paralelamente, foram realizados vários

estudos de viabilidade técnica, não coordenados, buscando definir

as características da usina.

A medida que as reuniões do Conselho Gerencial do Projeto PWR

foran se sucedendo, tornou-se cada vez mais evidente a necessidade

de definir as diretrizes e requisitos de projeto para nortear o

desenvolvimento do PWR Nacional. No final de janeiro/92, foi

decidido que deveria ser produzido um documento de requisitos, no

nível de proposta, para atender a essa necessidade e servir como

base de debates e para eventual aprovação pelo Conselho Gerencial.

Poucas semanas após o início deste trabalho, obtivemos

através da NUCLEN, o volume 1 em versão preliminar do documento

entitulado "Advanced Light Water Reactor Requirements Document"^

preparado pelo "Electrical Power Research Institut (EPRI) dos

Estados Unidrd. Esse documento é o primeiro produto de um programa

estabelecido em 1985, gerenciado pela EPRI, denominado "The US

Advanced Light Water Reactor Program" (US ALWR Program). Por

considerarmos ser de alta relevância para o projeto PWR Nacional,

incluímos na seção 1.1 deste trabalho um resumo desse Programa.

Uma análise do documento de requisitos da EPRI^ mostrou que

embora o escopo do mesmo fosse muito além de nossas necessidades



imediatas, o documento continha uai conjunto consistente de

diretrizes e requisitos gerais de projeto para reatores avançados

de pequenc porte. Assia sendo, nosso trabalho ficou extremamente

simplificado, passando a consistir de uma tradução resumida e

seletiva desse documento, è exceção da definição dos requisitos

econômicos, apresentados na seção 4.0, onde utilizamos a estimativa

de custos de expansão do sistema elétrico nacional.

Na atual conjuntura, consideramos que os requisitos

econômicos propostos na seção 4.0 são muito ambiciosos,

especialmente considerando ser o PWR Nacional o primeiro reator de

porte a ser projetado e construído no país. Entretanto, esses

valores servem para avaliar o nível de competitividade do

empreendimento. Além disso, os valores propostos não levam em conta

os custos de desenvolvimento do projeto.

A seção 2.0 apresenta as diretrizes gerais, consistindo

essencialmente dos princípios que devem orientar o projeto. A seção

3.0 contém os requisitos gerais relativos aos aspectos de segurança

e desempenho da usina. Além destes, o documento de requisitos da

EPRl'1^ estabelece requisitos visando garantir a facilidade de

construção e a integração e otimização do processo de projeto.

Estes requisitos entretanto, não são apresentados neste trabalho

por não serem imprescindíveis para o desenvolvimento do projeto

conceituai.

1.1 Q Programa VS ALWR

Por muitos anos, as Concessionárias dos Estados Unidos vêm

liderando um esforço junto è indústria nuclear daquele país para

estabelecer os fundamentos técnicos para o projeto da próxima

geração de reatores a água leve. Em 1985, esta iniciativa das

Concessionárias foi efetivada através do estabelecimento de um

grande programa técnico, gerenciado pela EPRI, entitulado U.S.

Advanced Light Water Reactor (ALWR) Program. Esse Programa passou

também a contar com a participação e patrocínio de várias



Concessionárias de outros países além da cooperação do Departamento

d* Energia (DOE) dos Estados Unidos.

O principal objetivo do Programa ALWR é o de desenvolver um

conjunto completo de requisitos de projeto para os futuros reatores

avançados a água leve (ALWR). Esses requisitos foram colocados na

forma de um Documento de Requisitos definindo as bases técnicas

para os futuros reatores a água leve, que deverão ser versões

aprimoradas e padronizadas da atual geração de reatores. Além

disso, o Programa foi orientado para fazer amplo uso da experiência

operacional adquirida, nos últimos 30 a.ios, com essa linha de

reatores.

Um Comitê, formado por 20 executivos das Concessionárias

participantes, ficou responsável pela direção geral do Programa,

ficando a EPRI encarregada de prover a infraestrutura técnica

necessária para implementar as diretrizes estabelecidas pelo

Comitê. Neste contexto foram estabelecidos contratos com

fabricantes, consultores, empresas de engenharia e companhias de

construção para participarem do Programa. Assim, os requisitos de

projeto propostos, além de refletirem as necessidades das

Concessionárias, representam também o consenso, dos participantes

da indústria nuclear sobre as características que devem ser

buscadas para a próxima geração de usinas.

Adicionalmente, o Programa ALWR tem interfaces importantes

com a USNRC para identificar e resolver assuntos pendentes de

licenciamento e incorporar a solução desses assuntos no Documento

de Requisitos. Em paralelo, a USNRC está formalmente revisando

esse documento e preparando um relatório de avaliação de segurança

(SER) sobre os requisitos para cada tipo de ALWR. 0 DOE está

patrocinando as atividades de certificação de projetos incluindo os

programas tecnológicos de suporte com a coordenação geral do

Programa de ALWR para assegurar que as propostas dos fabricantes &

USNRC sejam consistentes com o Documento de Requisitos para os

ALWR.



Essas interfaces asseguras que reguladores, projetistas,

construtores e operadores trabalhes juntos para obter um projeto

completamente integrado, que atenda aos requisitos para os ALWR

aprimorando assim os aspectos de segurança, desempenho, facilidade

de construção e economia.

Assim sendo, o Documento de Requisitos foi preparado visando

atender aos seguintes objetivos específicos:

1 Produzir um conjunto completo de requisitos para os

futuros LWRs, que sejam baseados na experiência adquirida

nos últimos 30 anos com esse tipo de reatores. Ao mesmo

tempo, esses requisitos devem conduzir a uma versão

aprimorada dos LWRs, eliminando os atuais problemas de

projeto, construção e operação e produzindo projetos mais

simples e permissivos com excelência em todos os aspectos,

incluindo segurança, desempenho, facilidade de construção

e economia.

2 Promover a estabilização das bases regulatórias para os

ALWRs através da resolução dos problemas pendentes de

licenciamento e da definição de modificações nos

requisitos regulatórios, para torná-los mais apropriados

para esses reatores avançados, e especificar requisitos de

projeto que produzam características aceitáveis de

prevenção e mitigação de acidentes severos.

3 Suportar o desenvolvimento de conceitos de usinas do tipo

ALWR que tenham no alto potencial de aplicação bem

sucedida em qualquer país do mundo e que atendam as

diretrizes gerais do Programa de ALWRs.

0 Documento de Requisitos (i) endereçou dois tipos de ALWRs:

os ALWRs evolucionários e os ALWRs passivos. Para cada tipo foram

considerados dois conceitos de usinast os BWRs com supressão de



pressão na contenção • PWRs cost contenção seca.

Os ALWRs evolucionários são versões mais simples •

substancialmente melhorada dos atuais LWRs, que empregam sistemas

de segurança ativos e incorporam os conhecimentos adquiridos, nos

últimos 30 anos, na área de projeto, construção e operação de LWRs.

Os ALWRs passivos representam um avanço adicional da atual

tecnologia do LWRs. Esse tipo de usina emprega sistemas de

segurança passivos para a refrigeração do núcleo e contenção,

fazendo uso de meios passivos, como gravidade e circulação natural,

para o atendimento dessas funções. É esperado que esses sistemas

sejam mais simples de operar e manter que os sistemas ativos, pois

os sistemas passivos terão um menor número de componentes ativos e

sistemas de suporte. Esta simplicidade, combinada com o pequeno

porte e o uso de técnicas avançadas de construção produz o

potencial para grandes melhorias na construção e operação comparado

com as usinas atuais. Sob o ponto de vista da segurança, esses

conceitos passivos têm o potencial para suplantar os altos padrões

de segurança estabelecidos pelo Programa de ALWRs, bem como aqueles

estabelecidos pela USNRC para usinas passivas. Além disso,

conceitos passivos são mais compatíveis com usinas de pequeno

porte, que são mais apropriadas para atender às necessidades das

Concessionárias a médio e longo prazo.

0 documento de Requisitos do Programa de ALWRs foi organizado

em três volumes. O Volume 1 define as diretrizes e resume os

requisitos gerais de projeto* . As diretrizes refletem a posição

das Concessionárias em aspectos chave do projeto, enquanto que os

requisitos gerais definem os elementos chave para atender os

objetivos do Programa de ALWRs. Os requisitos gerais são aqueles

que têm maior impacto no projeto como um todo e formam a base para

o desenvolvimento dos requisitos detalhados. Os volumes 2 e 3,

contém o conjunto completo de requisitos de projeto (gerais e

detalhados) para os ALWRs evolucionários e os ALWRs passivos

respectivamente. Até onde temos conhecimento, o volume 3 ainda está

em elaboração.



1-2 Obletivo»

Conforme já mencionado, este trabalho é uma proposta cuja

versão aprovada final deverá servir para atender aos seguintes

objetivos:

. Estabelecer as diretrizes e requisitos gerais para o

projeto, construção e operação do PWR nacional de pequeno

porte que produzam uma usina com alto nível de segurança,

de desempenho e de economicidade.

. Servir como documento hábil a ser submetido ao órgão

Licenciador (CNEN) para obter a aprovação do projeto no

nível conceituai.

. Fornecer as bases para a preparação dos requisitos

detalhados de projeto.

2.0 DIRETRIZES GERAIS

As diretrizes gerais visam estabelecer o enfoque a ser dado

em áreas vitais do projeto e tem uma ampla e fundamental influência

na definição dos requisitos de projeto da usina. Essas diretrizes

endereçam a solução de problemas existentes nas usinas atuais (p.e.

complexidade) e identificam princípios fundamentais a serem

adotados (p.e. uso de tecnologia comprovada). Essas diretrizes,

embora não sejam requisitos por si só, fornecem as bases para o

estabelecimento do conjunto de requisitos de projeto.

2.1 Simplificação

Simplificação em todos os aspectos do projeto, construção e

operação deve ser adotada. Requisitos de simplificação incluem:

. usar um mínimo de sistemas, válvulas, bombas, instrumentos

e outros equipamentos elétricos e mecânicos, consistente

com os requisitos operacionais essenciais;



. prover interfaces homem-máquina que simplifiquem a operação

da usina e que reflitam a capacidade e as necessidades do

operador;

. projetar sistemas e componentes de tal modo que as

evoluções da usina minimizem a demanda no operador durante

operação normal, transitórios e condições de emergência

(p.e. minimizar o realinhamento de sistemas para atender as

funções de segurança, segregar as funções de segurança e

não-seguranças a menos que justificadas);

projetar equipamentos e sistemas que facilitem e

simplifiquem a manutenção;

. prover a lógica de proteção e sistemas de atuação mais

simples que os utilizados nas usinas atuais;

. usar componentes padronizados para facilitar a operação e

manutenção;

. projetar para facilitar e simplificar a construção.

2.2 Margens de. Projeto

Incluir margens de projeto que tornem a usina mais permissiva

e robusta em condições anormais de operação (p.e., margem térmica

do combustível, temperatura da perna quente e inventário de

refrigerante). Essas margens devem ir além dos requisitos

regulatorios em vários aspectos, de modo a produzir maior

flexibilidade para as ações do operador. Essas margens devem

beneficiar o projeto nos seguintes aspectos, entre outros:

. capacitar a usina & suportar maior número de transitórios

sem causar a partida de sistemas de engenharia de

segurança;



. prover o operador com mais tempo para avaliação e açáo em
condições anormais, com um potencial mínimo de danos a
usina;

prover margens para aumentar a confiabilidade de
componentes e sistemas e para minimizar o potencial de
exceder limites (p.e. especificações técnicas) que podem
require- uma redução da potência máxima permitida ou
desligamento da usina;

. prover garantia adicional que a ampliação da vida útil da
v.sina possa ser alcançada.

2.3 Fatores Humanos

Incluir considerações de fatores humanos no projeto de
equipamentos, sistemas e instalações de maneira sistemática. Todos
os aspectos do projeto, contendo interfaces com o pessoal da usina,
devem incorporar considerações sobre fatores humanos. Essas incluem
aqueles aspectos do projeto que afetam at

funções de proteção, controle e monitoração executadas
pelos operadores;

funções de diagnóstico e monitoração executadas por
engenheiros e gerentes em condições normais, anormais e de
emergência;

. inspeções, testes e manutenções preventivas e corretivas
executadas pelo pessoal de manutenção.

2.4 Segurança

Excelência em segurança deverá ser demonstrada tanto em
relação a proteção do público e do meio ambiente bem como no que
diz respeito ã segurança do pessoal de operação e do investimento
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da concessionária. A ênfase deve ser em prevenção de acidentes (que

inclui resistência a acidentes e prevenção de danos no núcleo).

Esta estratégia é a melhor para proteger o investimento e é,

também, considerada como a melhor para alcançar excelência na

segurança global. Ênfase deverá também ser dada a mitigação de

potenciais acidentes para produzir uma estratégia balanceada de

segurança.

A política de segurança deverá ser implementada através de um

projeto integrado que inclua três níveis superpostos de proteção,

quais sejam, resistência a acidentes, prevenção de danos no núcleo

e mitigação, através da utilização de uma metodologia de análise

determinística suplementada por uma avaliação probabilistica de

segurança. (APS).

O primeiro nível de proteção, resistência a acidentes, requer

um projeto com características que minimizem a freqüência e

severidade de eventos iniciadores que ameaçam a segurança. Essas

características incluem margens de projeto aumentadas,

possibilidade de testes e inspeções em serviço, simplicidade e alta

confiabilidade de sistemas e componentes.

0 segundo nível de proteção, prevenção de danos no núcleo,

exige a inclusão no projeto de sistemas e dispositivos que

assegurem a não propagação de eventos iniciadores, que

eventualmente ocorram, até o ponto de causar danos no núcleo. A

freqüência de danos no núcleo por reator ano de operação (FDN) será

estabelecida como requisito de projeto (p.e. FDN < 10* /ano) e

deverá ser demonstrada através de um APS.

Mitigação de acidentes, como último nível de proteção, deverá

prever um sistema de contenção conservative e robusto para atender

requisitos restritivos de risco ao público. Um requisito que atende

com margem ás metas de segurança estabelecidas pela USNRC seria:

dose de corpo inteiro, menor que 250 mSv, na fronteira da área de

exclusão, para seqüências de acidente com uma freqüência acumulada



maior que 10~6 por ano. O atendimento de tal requisito deverá ser

demonstrado através de um APS.

Com relação a acidentes severos, deve ser demonstrado que a

estratégia de segurança, adotada acima, assegura proteção adequada

contra esses acidentes. O projeto deve possuir características

assegurando que cenários de acidentes que possam conduzir è falha

da contenção sejam evitados por meio de sistemas de engenharia,

tornando muito baixa a probabilidade de ocorrência dos mesmos.

2.5 Bases de Projeto versus Margens de Segurança

Os três níveis superpostos de proteção da segurança,

definidos na 2.4, são divididos em bases de projeto e margens de

segurança. As bases de projeto são o conjunto de requisitos de

projeto necessários para satisfazer aos requisitos de

licenciamento, que passaremos a referir como bases de projeto de

licenciamento (BPL). Essas bases incluem o conjunto de eventos

transitórios e acidentais a serem analisados para fins de

licenciamento. A análise desses eventos será realizada utilizando

hipóteses, modelos e métodos conservatives, aprovados pelo órgão

licenciador, e precisam satisfazer a critérios de aceitação

pré-estabelecidos. Apenas os equipamentos e sistemas relacionados

com a segurança podem ser considerados para atender aos limites

regulatórios resultantes de eventos transitórios e acidentais, a

excessão de um pequeno número de eventos que envolvem falhas

múltiplas, como "ATWS" e "station blackout", para os quais é

permitido dar-se crédito a equipamentos não relacionados com a

segurança.

As bases das margens de segurança (BMS) consistem de

requisitos de projeto que provem margens de segurança além das

mínimas requeridas pela órgão licenciador, assegurando assim um

nível de segurança adicional. Essas margens são incluídas no

projeto por iniciativa da concessionária para aumentar a proteção

do investimento e para proteger a instalação contra acidentes
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severos. Essas margens devem incorporar as recomendações do órgão

licenciador em relação a acidentes severos e prover de maior

confiabilidade a manutenção da integridade da contenção e de baixos

vazamentos de radioatividade durante acidentes severos. As análises

a serem efetuadas para avaliar as margens de segurança serão

baseadas no estado de conhecimentos (best-estimate) quanto a

modelos, métodos e hipóteses adotadas.

2.6 Licenciaroento

A viabilização do PWR Nacional de pequeno porte requer que

seja assegurado o seu licenciamento. Para tanto, é necessário que

os requisitos de projeto reflitam a solução de problemas pendentes,

que devem ser resolvidos junto com o órgão licenciador durante a

fase de definição de requisitos e desenvolvimento do projeto

conceituai.

Onde considerado necessário, o projetista deve propor

mudanças em normas e regulamentos vigentes, visando torná-los mais

apropriados a um projeto com características avançadas. Essas

mudanças devem ser acordadas e implementadas ainda na fase de

definição dos requisitos de projeto.

Em áreas onde a regulamentação está em fase de

desenvolvimento, como a relativa a acidentes severos, requisitos Ce

projeto serão estabelecidos para garantir a aprovação do projeto no

que tange a prevenção e mitigação desses acidentes.

2.7 Tecnologia Comprovada

Deverá ser empregada tecnologia comprovada, na maior extensão

possível, inclusive no projeto de sistemas e componentes, nas

características de operação e manutenção e nas técnicas de

construção. A intenção é utilizar a ampla experiência disponível

com reatores a água leve visando minimizar o risco econômico do

empreendimento, assegurando credibilidade no controle de

11



cronogramas e custos, e garantindo que a construção de uma usina

protótipo não seja necessária.

Por outro lado, é incentivado o uso de tecnologias

comprovadas fora da área nuclear a firo de produzir um projeto

avançado. Por exemplo, o uso de sistemas digitais na interface

homem-máquina, o emprego de fibras óticas e comunicação por

multiplexadores nos sistemas de instrumentação e controle, o uso de

circulação natural em sistemas de aquecimento de água por energia

solar, etc...

2.8 Facilidade de Manutenção

0 projeto deverá visar facilidade de manutenção, em todos os

seus aspectos, durante a vida útil da usina. Ênfase deve ser dada

ao uso de componentes padronizados, ao projeto de sistemas e

equipamentos que minimizem as necessidades de manutenção, e às

doses ocupacionais daquelas manutenções necessárias. As

características do projeto devem ser tais que facilitem as

atividades de inspeção, teste, reparo e substituição de componentes

e sistemas durante a vida da instalação, prevendo para tanto

facilidade de acesso, espaço de trabalho e condições ambientais

adequadas.

2.9 prazo çjg Construção

Um curto prazo de construção é um dos requisitos necessários

para compensar o aumento do custo específico associado com a

redução de potência.

0 projeto deverá possibilitar um cronograma de construção,

desde o primeiro concreto até o teste de aceitação da unidade, não

superior a quatro anos. Para possibilitar tal cronograma o projeto

deve fazer amplo uso de modularização e prever que muitos trabalhos

de construção sejam realizados fora do canteiro de obras, aliviando

assim as linhas críticas de montagem.
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2.10 Custos

0 custo da usina deverá ser no máximo equivalente ao custo de

usinas alternativas (p.e. a carvão ou óleo) que possam ser

construídas num mesmo intervalo de tempo (4 anos). Para tanto será

necessário estabelecer requisitos de projeto que assegurem o

controle dos custos de construção e operação. Dentre os requisitos

que mais afetam os custos estão: prazo de construção,

simplificação, garantia de licenciamento em tempo hábil e um

projeto que assegure a disponibilidade prevista para a usina.

2.11 Resistência a. Sabotagem

Proteção contra atos de sabotagem deve ser incorporada ao

projeto conceituai, juntamente com considerações de segurança,

operabilidade e custos. Características de resistência a sabotagem

devem incluir paredes reforçadas em todos os prédios que abriguem

equipamentos vitais, separação física de divisões e/ou de sistemas

de segurança, e disponibilidade de redundância no atendimento à

funções de segurança. Adicionalmente, um sistema de proteção física

que inclua controle de acesso, detecção de intrusão e procedimentos

administrativos apropriados, deve ser incorporado para aumentar a

resistência a atos de sabotagem.

2.12 Baixas Liberações

0 projeto deverá satisfazer a requisitos de baixas liberações

de radioatividade durante operação normal. Esses requisitos

limitarão tanto o transporte de rejeitos sólidos para fora do sítio

bem como as quantidades de rejeitos líquidos e gasosos que poderão

ser liberadas para o meio ambiente. Adicionalmente, baixas

liberações de rejeitos químicos (p.e. cloro) deverão ser

requeridas.
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3.0 REQUISITOS GERAIS DE PROJETO

Esta seção define os requisitos gerais que deverão ser

atendidos pelo projeto da usina. O documento da EPRI ^ divide

estes requisitos em quatro categorias, quais sejam: segurança,

desempenho, facilidade de construção e processo de projeto. Este

trabalho contém apenas os requisitos relativos às duas primeiras

categorias por endereçarem os aspectos mais relevantes para o

desenvolvimento do projeto conceituai. Os requisitos pertencentes

às duas últimas categorias serão objeto de outro documento a ser

preparado em época oportuna.

3.1 Requisitos Gerais de Segurança

Os requisitos de segurança são consistentes com os três

níveis superpostos de proteção da segurança definidos na Seção 2.0

Esses requisitos são assim agrupados nesses três níveis de

proteção.

Resistência a. Acidentes. As características de projeto

requeridas para o PWR Nacional de pequeno porte devem ser tais que

reduzam a dependência dos sistemas de engenharia de segurança para

alcançar a segurança e a proteção do investimento da

Concessionária. 0 projeto deve minimizar a ocorrência e propagação

de eventos iniciadores que possam evoluir para eventos maiores e

resultar em demandas nos sistemas de segurança.

Os requisitos gerais que endereçam resistência è acidentes

são os seguintest

. Simplicidade conforme estabelecido pela 2.1.

. Amplas margens devem ser projetadas para produzir uma usina

mais permissiva e robusta, incluindo-ses
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- projeto do combustível com margens 15% maior que a

requerida para licenciamento;

- inventário de refriç^rante no pressurizador, vaso e

secundário das GVs maior que da atual geração de PWRs;

- maior marge1" de sub resfriamento no circuito primário

(Th - 600°F).

Aceleração 0.3 g como terremoto de desligamento seguro

(SSE).

Coeficiente de reatividade de potência negativa em todas as

condições de operação.

Uso dos melhores materiais disponíveis (p.e., inconel-690

para os tubos dos GVs) e especificação de química da água

baseada na larga experiência operacional de reatores a água

leve.

Uso de sistemas aprimorados de interface homem-máquina para

promover operação normal sem erros e diagnóstico rápido e

preciso de condições anormais.

O projeto deve empregar técnicas comprovadas de monitoração

e diagnóstico para detecção de vazamentos, vibrações e

outros problemas potenciais visando minimizar falhas de

equipamentos rotativos críticos e de sistemas de alta

pressão.

Para proteção do investimento, o operador deve ter tempo

suficiente (30 minutos ou mais depois da indicação de

necessidade de ação) para agir e prevenir danos a

equipamentos ou evitar condições que resultam em longas

paradas.
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Prevenção de Danos ao Núcleo. Requisitos relativos a

prevenção de danos ao núcleo se aplicam essencialmente aos sistemas

de engenharia de segurança. Esses requisitos incluem os referentes

as bases de projeto de licenciamento (BPL) bem como as referentes

às bases das margens de segurança (BMS).. para proteção do

investimento. Os requisitos de prevenção de danos ao núcleo são os

seguintes:

. O projeto deve satisfazer a todos os requisitos de

licenciamento relativos aos sistemas de engenharia de

segurança e às análises de respostas da usina, para todos

os transitórios e acidentes especificados para

licenciamento.

. Para proteção do investimento, o projeto deve ser tal que

não sejam previstos danos no combustível (i.e., o núcleo

permaneça disponível para operação em potência) para

rupturas instantâneas de até 6 polegadas de diâmetro

equivalente. Consistente com a avaliação de bases das

margens de segurança, esta análise deve usar metodologia de

estado de conhecimento para calcular temperaturas no núcleo

e os efeitos resultantes.

. 0 operador deve desempenhar o papel de um supervisor

inteligente durante todas as condições anormais de

operação. 0 projeto deve prever amplo tempo para o operador

avaliar e decidir se alguma ação manual é necessária. A

usina deve ser projetada para não bloquear a ação do

operador a qualquer tempo, com exceção da desativação das

funções dos sistemas de segurança enquanto existir um sinal

válido de atuação.

. Deve-se demonstrar através de técnica de APS que a

freqüência anual média de danos ao núcleo deve ser é menor

que IO"5 por reator ano de operação, incluindo eventos

internos e externos. A APS deve ser desenvolvida como parte
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do projeto detalhado e deve ser usado pelo projetista como

uma ferramenta para identificar e resolver riscos de

vulnerabilidades, como fonte de informação para a definição

e estabelecimento de procedimentos de emergência e para

priorização de manutenção.

. Durante o desenvolvimento da APS, o projetista deve definir

as bases técnicas para garantir que sistemas, estruturas e

componentes, relevantes para a segurança, preservem suas

características durante toda a vida útil da usina.

. 0 projetista deve desenvolver as bases técnicas para o

programa de gerenciamento de acidentes severos, incluindo

guias para o desenvolvimento de procedimentos de emergência

(BPGs), para assegurar a prevenção e mitigação de danos no

núcleo, incluindo o atendimento dos limites de doses

externas. O projetista deve traduzir as bases de projeto

de licenciamento e as bases das margens de segurança em

limitações operacionais e respostas que possam ser

incluídas nos EPGs e no programa de treinamento do pessoal

de operação.

Mitigação. Requisitos de projeto para mitigação de acidentes

incluem aqueles necessários para satisfazer às bases de projeto de

licenciamento, bem como ès bases de margens do projeto para

assegurar proteção contra acidentes severos. Esses requisitos de

projeto são os seguintes:

. 0 projeto deve incluir um contenção grande e robusta, com

os sistemas associados, para efetuar a remoção de calor de

decaimento e retenção dos produtos de fissão, para todos os

acidentes incluídos nas bases de projeto de licenciamento.

A pressão de projeto da contenção deve basear-se no

acidente mais limitante de perda de refrigerante ou

rompimento de linha de vapor.
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Análises do termo fonte para as BPL devem ser semelhantes

em conceito a metodologia do TID 14844 (isto é, não

mecanistica), mas devem ser um pouco mais realistas que as

análises realizadas até hoje para os reatores a égua leve.

Deve ser assumido que as liberações de produtos de fissão

do combustível não ocorrem antes de uma hora após a

ocorrência do evento iniciador. Devem ser considerados

radionuclídeos nas liberações do combustível em adição aos

gases nobres e iodo. Deve se considerar que o Iodo esteja

basicamente na forma de aerosol e as hipóteses relativas à

remoção de aerosol devem ser mais realistas.

As bases de projeto de licenciamento (BPL) devem incluir o

controle de hidrogênio para um núcleo danificado no

vaso, tal que a concentração de hidrogênio livre na

contenção não exceda 13%, em condições seca, para uma

quantidade de hidrogênio equivalente a gerada pela oxidação

de 75% do revestimento do combustível ativo. As bases das

margens de segurança devem considerar as fontes de

hidrogênio dentro e fora do vaso e deve ser demonstrado que

os requisitos de mitigação de acidentes severos são

atendidos.

Características das margens de segurança devem ser tais

que, quando combinadas com os requisitos de projeto para as

bases de projeto de licenciamento, as seqüências de danos

ao núcleo que podem causar falha de contenção (p.e.,

seqüências de "bypass" da contenção e de aquecimento direto

da contenção) são evitadas através de sistemas de

engenharia, toxnando-se assim probabilisticamente remotas.

J.J. DiNunno et ai., "Calculation of Distance Factors for Power

and Test Reactor Sites", U.S. AEC, TID-14844, March 1962.
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Riscos de acidentes severos devem ser avaliados usando APS,

e deve ser confirmado pelo projetista que a dose de corpo

inteiro, na fronteira da zona de exclusão, é menor que 25

mSv para liberações de acidentes severos cuja freqüência

acumulada não exceda 10" por reator ano.

Os sistemas da contenção devem ser projetados de tal modo

que os limites de exposição do 10CFR (Título 10 do Código

de Regulamentações Federais dos Estados Unidos) possam ser

atendidos, assumindo uma taxa de fuga da contenção não

menor que 0,5% por dia em peso.

Sistemas de engenharia de segurança necessários para as BPL

devem utilizar meios passivos para injeção, refrigeração e

outras funções. Meios passivos são forças naturais como

gravidade e circulação natural, energia armazenada como

baterias e fluidos comprimidos, válvulas de retenção e

válvulas ativas não cicláveis.

0 projeto não deve requerer potência elétrica AC

relacionada com segurança, a excessão do suprimento de

inversores para alimentar funções de instrumentação e

controle.

Para proteção do investimento, a usina deve dispor de duas

fontes de AC não relacionadas com a segurança, excluindo-se

o gerador principal e a linha normal de ligação à rede. Uma

destas fontes deve ser um gerador AC local.

0 projeto não deve prever nenhuma ação do operador, por um

período de pelo menos 72h após o evento iniciador, para

todos os acidentes considerados nas bases de projeto de

licenciamento (BPL).
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Após 72 horas, o projeto deve prever ua mínimo de ações do

operador e de assistência externa para gerenciar os

acidentes citados acima.

As margens de projeto devem considerar o desempenho da

contenção durante acidentes severos. Um processo de triagem

de acidentes severos será definido e, para as seqüências

que sobrevivam esse processo, avaliações dever2o ser

realizadas para verificar se as margens de projeto da

contenção são suficientes para satisfazer os dois

requisitos de desempenho da contenção abaixo especificados:

Sistemas da contenção que precisam mudar de estado para

assegurar a estanqueidade da contenção, para seqüências que

sobrevivam o processo de triagem (p.e., isolação da

contenção e remoção de calor da contenção), devem ser

redundantes e suficientemente independentes de sistemas

cuja falha pode resultar em danos ao núcleo a fim de evitar

vulnerabilidade a falhas de modo comum;

O desempenho da contenção, para seqüências que sobrevivam

ao processo de triagem, deve assegurar estanqueidade

suficiente da contenção para satisfazer limites de doses

externas, inclusive aqueles limites associados coro o

planejamento de emergência simplificado, por pelo menos

72 h sem necessidade de ajuda externa. Além de 72 h, a

asssitência externa necessária deverá ser mínima para

manter a estanqueidade requerida da contenção.

O projeto deve apresentar características que facilitem a

conexão e uso de equipamentos portáteis (p.e. gerador

elétrico AC) provenientes de ajuda externa e que minimizem

as doses associadas & conexão e uso desses equipamentos.

O projeto da usina deve ser tal que forneça as bases

técnicas necessárias para simplificar o plano de emergência
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externo, no que diz respeito h trajetória de exposição da

nuvem. A intenção é manter um plano de emergência local e

certos elementos de um plano de emergência externo, mas

demonstrar que as doses são suficientemente baixas para não

ser necessário notificação imediata, plano de evacuação e

exercício do plano de emergência externo.

3.2 Requisitos Gerais de Desempenho

Os requisitos gerais de desempenho propostos nesta seção

foram agrupados em cinco categorias. A primeira refere-se as

características gerais da usina, como por exemplo potência e vida

útil. A segunda relaciona requisitos relativos a capacidade de

manobra e resposta a transitórios, tais como partida, desligamento

e seguimento de carga. A terceira estabelece requisitos relativos à

confiabilidade e disponibilidade da usina. A quarta enfoca aspdctos

de operação, manutenção e testes de vigilância. A quinta enuncia

requisitos relativos ãs características dos sistemas de interface

homem-máquina.

Caracteristicas Gerais. Os requisitos relativos ãs

características gerais da usina são os seguintes:

. A usina deve ter uma potência de 100 MWe aproximadamente.

. A vida útil deve ser de 60 anos. Substituição de

equipamentos serão necessárias durante a vida da usina e

atenção especial deverá ser dada a aspectos relativos a

fadiga, corrosão, envelhecimento térmico e efeitos de

fragilização de materiais devido a radiação. Assim o

projeto deverá prever as substituições necessárias de

equipamentos dentro dos requisitos de disponibilidade do

projeto e incluir análises e dados necessários para

comprovar a vida útil dos materiais utilizados.
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. A usina deve ser capaz de operar num ciclo do combustível

com recargas a cada 24 meses, incluindo o tempo de recarga.

. O projeto mecânico dos elementos combustíveis deve permitir

uma queima média de pelo menos 55.000 MWD/MTU.

. Falhas prematuras do combustível, devidas a defeitos de

fabricação, nevem ser menores que uma em 30000 pinos

combustíveis.

. As bases de projeto do sistema de processamento de rejeitos

radioativos gasosos devem permitir a operação com 0.025% dos

pinos combustíveis ialhos.

. O volume de rejeitos radioativos de baixa atividade (seco e

úmido) embalados para transporte deve ser no máximo a

metade daquele produzido pelas melhores usinas atualmente

em operação. O sítio deve dispor de capacidade para

armazenar a produção de seis meses de rejeitos.

. A capacidade da piscina de combustível usado deve ser

suficiente para armazenar combustível resultante de dez

anos de operação mais um núcleo completo. Adicionalmente,

o sítio deve dispor de espaço suficiente para a construção

de um sistema de armazenamento a seco com capacidade para

armazenar todo o combustível descarregado durante a vida da

usina.

. A usina deve ser projetada e construída de tal modo que as

doses ocupacionais possam ser menores que 1 homem-Sv/ano

por toda a vida da usina.

Capacidade d£ Manobra e. Resposta A Transitórios. Os

requisitos gerais de projeto relativos a capacidade de manobra e

transitórios não acidentais da usina são os seguintesÍ
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. A usina deve ser capaz de ir da condição de desligado frio

à condição de desligado quente (pressão e temperatura

nominal) em 24 horas. Similarmente, deve ser capaz de ir da

condição de reator crítico até ès condições de inicio de

recarga em 24 horas.

. A usina deve ser projetada para um ciclo de carga de 24

horas com o seguinte perfil: iniciando a 100%, a potência

decresce para 50% em duas horas, permanece neste nível por

um período de 2 a 10 horas. Posteriormente a potência

aumenta para 100% em 2 horas, permanecendo neste nível pelo

restante do ciclo de 24 horas. A usina deve ser capaz de

operar neste ciclo de seguimento de carga por 90% dos dias

de cada ciclo do combustível, durante toda sua vida útil.

. A usina deve ser projetada para operar em modo automático

ès variações de freqüência da rede durante toda sua vida

útil.

. A usina deve ser capaz de aumentar ou diminuir a potência,

em 20% do valor nominal, em 10 minutos. Deve ser assumido

que essas variações de potência ocorrerão simultaneamente

com oscilações de 1% na freqüência da rede.

. A usina deve ser capaz de aceitar rejeição de até 100% da

carga do gerador sem "trip" da turbina ou do reator, e

continuar operação estável para atendimento das cargas

próprias mínimas.

Confiabilidade g Disponibilidade. Os requisitos gerais de

desempenho relativos à confiabilidade e disponibilidade são:

. A usina deve ser projetada para uma disponibilidade média

anual superior a 87% por toda sua vida útil.
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. A usina deve ser projetada para atingir as seguintes

durações de paradast

- Paradas planejadas: menos que 25 dias/uno

- Paradas forçadas: menos que 5 dias/ano

- Grandes paradas: menos que 180 dias/10 anos

. A usina deve ser projetada tal que as paradas para recarga,

sem maiores problemas, possam ser executadas e.o 17 dias ou

menos, considerando dias produtivos de 24 horas.

. A usina deve ser projetada para limitar o número de "trips"

automáticos a menos de um por ano. Para tanto o projeto

deve utilizar um número mínimo de variáveis de estado,

consistente com a segurança, para geração de sinal de

desligamento do reator. Adicionalmente, margens ampliadas,

devem ser incluídos no projeto, entre a faixa de operação

normal dessas variáveis e o valor limite (set point)

das mesmas para o desligamento do reator de tal modo que o

número de desligamentos do reator resultantes de atividades

de operação normal seja minimizado.

. 0 projeto deve prever capacidade de reposição de inventário

no 8istema de refrigeração do reator (SRR), não relacionada

com a segurança, de tal modo que não seja necessária a

depressurização do SRR para rupturas de até 3/8 de polegada

de diâmetro equivalente.

. A confiabilidade dos sistemas de atuação deve ser tal que

possa ser demonstrado, através de análise de

confiabilidade, que a chance de uma despressurização

inadvertida do SRR é menor que 10% durante a vida útil da

usina (60 anos).

. Recuperação de uma despressurização inadvertida do SRR deve

ser suficientemente rápida para permitir que o requisito de
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disponibilidade média anual de 87% possa ser atendido

durante a vida da usina. Provisões de projeto devem ser

incluídos para permitir a recuperação de uma

despressurização inadvertida num prazo máximo de 90 dias.

. Quando viável, sistemas e equipamentos devem ser projetados

para suportar perda total de potência AC (a exceção de

potência AC fornecida pelos inversores) por pelo menos duas

horas, sem exceder os limites de projeto desses

equipamentos. Quando não for possível alcançar essa

proteção, o projeto deve ser tal que permita o reparo ou

substituição do equipamento danificado dentro de 24 horas

após a recuperação de potência AC.

Operação. Manutenção e Testes. Os requisitos gerais de

desempenho relativos a aspectos de operação, manutenção e testes

são os seguintes:

. Projetar para facilidade de operação através da inclusão de

características como uso de tecnologia digital moderna para

monitoração, controle e funções de proteção, para respostas

permissivas da usina a condições anormais, margens de

projeto, e considerações sobre as condições ambientais de

trabalho do operador.

. 0 projeto deve incorporar os resultados da identificação e

resolução sistemática de problemas de operação e manutenção

existentes na atual geração de usinas.

. Consistente com a diretriz de simplificação, os tipos

diferentes de equipamentos que precisam ser especificados e

mantidos, como por exemplo, válvulas, bombas, instrumentos

e equipamentos elétricos, devem ser minimizados através de

padronização, exceto em algumas aplicações onde a

diversidade seja necessária para proteção contra falhas de

modo comum.
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A usina deve ser projetada para facilitar a substituição de

equipamentos, incluindo equipamentos de grande porte como

geradores de vapor, e dentro dos limites de disponibilidade

especificado no projeto.

Os equipamentos devem ser projetados para requerer

manutenção simples e mínima, e para facilitar aquelas

manutenções indispensáveis.

O arranjo dos sistemas deve levar em conta necessidades

para manutenção tais como acesso, espaço de trabalho e

içamento.

O projeto deve ser tal que o ambiente para manutenção e

teste de equipamentos ofereça condições de trabalho

satisfatórias, tais como temperatura, dose, ventilação e

iluminação.

Os testes de vigilância devem ser idealizados para ir.sdir de

modo simples e direto os parâmetros de desempenho das bases

de projeto de sistemas, preferencialmente cem a usina em

operação para evitar o aumento de duração das paradas

programadas. Sistemas elétricos e mecânicos devem ser

projetados para evitar "trips" da usina enquanto que

equipamentcc e arranjos devem ser projetados para

facilitar e simplificar testes de supervisão.

Os sistemas de proteção e de controle dos sistemas de

engenharia de segurança devem ser projetados tal que:

a) a usina possa operar indefinidamente e com segurança com

um canal de proteção em teste ou desativado (davido a

falha ou outras razões),

b) uma falha simples subsequente não cause "trip" da usina.
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Os sistemas de interface horoem-máquina devem ser

significativamente simplificados em relação aos das usinas

atuais. Por exemplo, devem ser incluídos autotestes e

automação dos testes a medida do possível.

Sistemas de Interface Homem-Mâquina (SIHM). Os requisitos

gerais relativos aos SIHM incluem os seguintes:

. Os SIHM devem empregar tecnologia digital moderna,

incluindo multiplexadores e fibra ótica para monitoração,

controle e funções de proteção. Multiplexadores devem ser

usados em qualquer função, incluindo funções de segurança,

onde seja apropriado e reduza os custos e complexidade de

roteamento de cabos através da usina.

. Os requisitos regulatórios atuais exigem segmentação e

separação nos sistemas de segurança e proteção. Além disso,

para as principais funções de monitoração e controle, os

SIHM devem incorporar segmentação nas principais funções,

separação de equipamentos redundantes dentro de um mesmo

segmento, e equipamentos resistentes a falhas a fim de

alcançar alta confiabilidade e prevenir a propagação de uma

falha entre equipamentos redundantes e entre um segmento e

outro.

. 0 projeto da sala de controle de ser concebido assumindo um

número especifico de operadores (2 ou 3) para todos os

modos de operação da usina. Espaço deve ser previsto para

outros ocupantes na sala de controle durante situações

de emergência. Entretanto o projeto deve ser tal que o

controle da usina durante operação em potência possa ser

executado por apenas um operador.

. A sala de controle deve conter estações de trabalho de

operação que sejam compactas e redundantes e com

mostradores e dispositivos de controle múltiplos de tal
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modo que forneçam acesso organizado e hierarguisado a

alarmes, mostradores e controles. Cada estação de trabalho

deve dispor de meios para permitir a execução das

principais funções da sala de controle e também permitir a

divisão de responsabilidade entre os operadores. A sala de

controle deve também dispor de uma estação de trabalho para

o supervisor com as mesmas características das outras

estações de trabalho, com a exceção que a capacidade de

controlar sistemas e equipamentos deva estar normalmente

desativada.

A sala de controle deve dispor de mostradores e telas

ligados a computadores para fornecer informações de

tendências, validação de dados, supervisão e priorização de

alarmes, bem como diagramas dinâmicos dos procedimentos de

operação normal, anormal e de emergência.

A sala de controle deve dispor de painéis dedicados que

forneçam uma diagramação irtegrada da usina, indicando

situação de equipamentos, valor de parâmetros e alarmes

prioritários.

As condições ambientais na sala de controle e painéis de

controle, tais como nível de iluminação, ventilação e ar

condicionado, níveis de ruído, cores, etc, devem ser tais

que produzam uma atmosfera que promova respostas rápidas e

efetivas do operador.

0 projeto deve garantir a disponibilidade da sala

de controle para a monitoração pós-acidente de todos os

acidentes considerados nas bases de projeto de

licenciamento (BPL) por 72 horas sem a necessidade de

assistência externa, exceto para acidentes que requerem a

evacuação da sala de controle.
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4.0 REQUISITOS ECONÔMICOS

Considerando ser a geração de energia elétrica o objetivo

final de uma usina nuclear, faz-se necessário que o projeto seja

economicamente competitivo com outras formas alternativas de

geração (p.e. hidroelétricas).

Ao longo dos anos, essa competitividade foi perseguida pelo

setor nuclear principalmente através do uso extensivo da economia

de escala, resultando hoje na atual geração de usinas coro potência

na faixa de 1000-1300 MWe. Paralelamente, a medida que os

potenciais hídricos mais econômicos foram se exaurindo as usinas

nucleares tornaram-se cada vez mais competitivas.

Na última década, devido a conjuntura econômica

internacional, tornou-se cada vez mais difícil fazer previsões

confiáveis do crescimento da demanda de energia elétrica. Assim, a

expansão dos sistemas de geração através da adição de usinas de

grande porte passou a representar um alto risco financeiro.

Neste contexto, usinas nucleares de médio e pequeno porte

passaram a despertar o interesse das concessionárias por requererem

um menor custo de capital, um menor tempo de construção e por

representarem assim um menor risco financeiro.

Estudos de viabilidade econômica para a expansão de sistemas

de geração elétrica utilizam normalmente, como fator de mérito, o

custo marginal de expansão (C ). Esse custo é definido como a

relação entre o custo total de expansão do sistema de geração,

necessário para atender um incremento de demanda de energia

elétrica, e este incremento de demanda. Este custo é expresso em

unidades monetárias por unidade de energia (usualmente US$/MWh).

Para usinas nucleares o custo marginal de expansão é composto

pelo custo do investimento (C ), o custo de operação e manutenção
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(C ) , o custo de combustível (C ) , e o custo de descomissionamento
(Cd), t a l que:

C . - C* + Cm + Cc + Cd

A metodologia utilizada na avaliação de custos é a de custos

médios nivelados em moeda constante de uma certa data de referência

e para usinas operando na base da curva de carga.

Levantamentos recentes realizados nos paises membros da

OECD1 -* mostram que, para usinas nucleares, o custo do investimento

contribui com 60 a 80% do custo total de geração. O custo de

combustível nesses paises varia entre US$ 6 a 14/KWh enquanto que o

custo de operação e manutenção varia entre US$ 5 a 11/MWh, em US$

de 1987.

0 documento de requisitos do EPRI estimou em US$ de 1989/ um

custo de US$ 9/MWh para o combustível, de US$ 16/KWh para o custo

de operação e manutenção e de US$ 3/MWh para o custo de

descomissionamento de um PWR com sistemas de segurança passivos.

Esses valores estão compatíveis com os valores verificados nas

países da OECD.

Estudos recentes realizados pela Eletrobrás, para o

qüinqüênio 1996 - 2000, estimou o custo marginal de expansão (Ĉ )

do sistema em US$ 68/MWh [3], em US$ de 1989.

Assim, adotando-se os valores estimados pela EPRI11-1 para os

custos de operação e manutenção, do combustível e de

decomissionaroento, pode-se calcular, pela Equação (1), o custo

máximo do investimento para que a usina seja economicamente

competitiva no ano 2000, isto és

C. - C - C - C - C, • 68 - 16 - 9 - 3 « US$ 40/MWh
i • ou c d
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Para o cálculo do custo do investimento a ELETROBRÂS utiliza

a seguinte formulação1 *

x FRC (r,n)

G

onde,

I * custo da usina em US$;

6 * geração média anual da usina em KWh/ano;

FRC(r,n) s fator de recuperação do capital onde r é a taxa anual de

desconto e n a vida útil do investimento.

sendo,

G • 8766 x P x F£ (3)

onde P é a potência elétrica da usina em MWe, F£ é o fator de

capacidade média e 8766 o número médio de horas no ano

FRC = JLÜJLEl!
(1 + r) n - 1

Assim, usando a Equação (2) pod.-se calcular o custo máximo

da usina que a faz competitiva com um custo marginal de expansão de

US$ 68/MWh, isto és

C,
FRC (r,n)
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O custo calculado pela Equação (5) não leva em conta o custo

do investimento durante o período de construção. Assim assumindo um

período de construção de m anos a uma taxa anual de desconto r, o

custo da usina levando em conta esse período de carência será

!'• IxFC (r,m) (6)

onde PC (r,m) é o fator de carência. Assumindo um programa de

desembolso de anuidades iguais durante a construção, o fator de

carência ô dado por

PC (m,r)

Assim, substituindo (5) em (6), temos

G FC (r,m)

FRC (r,n)

Assumindo uma taxa anual de desconto de 10% (r); uma vida

econômica útil de 60 anos (n), um tempo de construção de 4 anos

(m), uma potência de 100 KWe (P) e um fator de carga médio de 80%

(F(), resulta em

I' - US$ 218 x IO6

ou um custo de kilowatt instalado (I' k W e * I'/P) de US$ 2180/kWe.

A tabela 1 abaixo mostra o custo máximo do kilowatt instalado

em função de alguns valores da taxa anual de desconto (r), da vida

econômica útil da usina (n) e do tempo de construção (m) para um
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custo fixo do investimento C. de US$ 40/MWh.

Tabela 1 Custo de Kilowatt Instalado

Cenário

Base

1

2

3

4

5

r
(%/ano)

10

10

5

15

10

10

n
(anos)

60

30

60

60

60

60

m
(anos)

4

4

4

5

6

8

*kW
(US$/KWe)

2180

2071

4696

1303

1997

1779

Todos os cenários acima foram calculados para para um mesmo

custo do investimento. Assim comparando o cenário base (r = 10%)

com o cenário 2 (r = 5%) verifica-se que o custo da usina pode ser

mais que duplicado (2180 —-» 4696) pois a remuneração do capital é

muito menor. Similarmente, comparando-se o cenário base com o

cenário 1, redução da vida econômica útil da usina de 60 para 30

anos, representa uma pequena redução no custo de kilowatt instalado

(~ 5%) e portanto não é atraente financiar a instalação em 60 anos.

Por outro lado, comparando os cenários base e 5, verifica-se que a

redução do tempo de construção dos típicos 8 anos atuais para 4

anos, resulta numa redução da ordem de 13% no custo do kilowatt

instalado.

É importante salientar que os requisitos econômicos propostos

neste capítulo são valores limites que tornariam a opção nuclear

marginalmente competitiva (C^ * US$ 68/MWh). Cabe ao projetista

desenvolver um projeto com custos inferiores a esses valores limite

a fim de oferecer a concessionária um incentivo financeiro para

escolher a opção nuclear.
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Assis, considerando o Cenário Base os requisitos econômicos

propostos são:

- Custo da Instalação

- Custo do Investimento (C{)

- Custo de Operaç&o e Manutenção (C )

- Custo do Combustível (C )

- Custo de Descomissionamento (Ctf)

- Custo total de geração (C )

Biabora o custo do investimento seja a parcela dominante, o

essencial é que o projeto resulte nua custo total de geração igual

ou inferior ao custo marginal de expansão.

us$
us$
us$
us$
us$
uss

2180/KWe

40/MWh

16/MWh

9/MNh

3/MWh

68/MWh
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