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Descreve-se o modelo de transferência de tecnologia adotado no

desenvolvimento de materiais para a área nuclear. Segundo este

modelo parte-se de uma tecnologia consolidada, que é a usina

de referência de Grafenrheinfeld, e desenvolve-se o processo

de transferência de tecnologia para o receptor, NUCLíN, e os

principais desenvolvimentos na área industrial de fornecimento

de semi-acabados. É abordada a contribuição importante que

teve este processo de transferência de tecnologia no

desenvolvimento do parque industrial para fornecimento de

materiais para projetos da área convencional, ligados a

fabricação de bens de capital, além da própria área nuclear

como a usina de Angra 1 e o projeto autônomo.

I. INTRODUÇÃO

Em qualquer projeto de engenharia, a materialização
física de qualquer componente, estrutura ou edifício é
concebida pelos materiais empregados. Não adianta obter um
excelente projeto, adequadamente dimensionado, se não existir
o material cujo comportamento deva satisfazer aos requisitos
técnicos de qualidade e funcionais. Sendo assim, o item
material é de alta relevância estratégica para o
desenvolvimento da indústria de base de um país e para a
realização dos seus projetos.

No caso do projeto Nuclear, o Brasil optou por um
parceiro que cedesse uma tecnologia experimentalmente
comprovada, segura e de qualidade; daí a escolha da tecnologia
alemã da Siemens-KWU.

Em conseqüência, iniciou-se toda uma estratégia para
transferência de tecnologia, adaptação e maturação em todas as
áreas do projeto nuclear.

II. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - MATERIAIS

A base técnica de referência foi a usina de
GrafenrheJ.nfeld, considerada a 49 usina na Alemanha que mais
gerou energia, a partir do início de operação em 21.12.31 até
17.07.92, e a nona no mundo (100 bilhões de KWh de energia

ft. A "SÍ/YVJ^V)£U. ÜY\ íPrl\wúÍ0O\lA/ 'TâjQAM^/ ' Á .íhftfanhht^ 475



nuclear convertida para energia elétrica), segundo avaliação
da OSART (Operational Safety Review Team) da Agência
Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O projeto da usina de referência está calcado nos códigos
alemães para projeto do sistema primário (KTA - Comitê de
Tecnologia Nuclear), no código AD (Comitê de Trabalho de Vasos
de Pressão) para projetos de componentes pressurizados dos
sitemas secundário, auxiliar e de serviço e normas DIN para as
estruturas. As normas de materiais utilizadas, a exceção do
sistema primário, para elaboração das especificações, são
normas DIN, SEW, VdTUEV, todas de ampla aplicação nos projetos
alemães. No caso de aplicação destes mesmos códigos e normas
ao projeto brasileiro, sabia-se ser necessário um intenso
trabalho de adaptação do mercado cuja base na produção de
materiais, são as normas e códigos americanos (ASTM, ASME,
AWS, etc). Dentre as principais diferenças técnicas, as
seguintes foram as que trouxeram maior colaboração no sentido
de melhoria da qualidade dos materiais e exigiram processos
tecnológicos mais controlados e melhorados:

a) Para aços carbono e baixa liga: especificação de teor
de carbono abaixo de 0,22%, fósforo e enxofre abaixo de 0,015%
para se obter elevada tenacidade e boa soldabilidade.

b) Utilização de materiais normalizados,e quando
temperados e revenidos, com alivio de tensões. Isto permite
obter estruturas dúteis com elevada tenacidade e baixo nível
de tensões internas.

c) Utilização de aços inoxidáveis austeniticos
estabilizados ao nióbio ou titânio. Com isto, evita-se
sensitização dos mesmos e em conseqüência, a corrosão
intereristalina, mesmo nos cordões de solda. No caso dos
projetos conforme ASME, a prática comum é especificar-se aços
não-estabilizados.

d) Aplicação de técnicas de refino de grão por adição de
elementos refinadores e técnica de processamento
termo-mecânicos.

e) Utilização dos aços inoxidáveis austeniticos
estabilizados, com espessuras acima de 15mm, com teores de
impureza bastante baixo (teor de Nb até 10 x %C, teor de
fósforo inferior â 0,01% e teor de enxofre inferior a 0,005%),
obtendo-se com isto boa soldabilidade e evitando-se o fenômeno
de trincas a quente.

1. O Receptor da Tecnologia - NUCLEN

Assim como na aeronáutica a Embraer foi a empresa criada
com a responsabilidade de instalar uma indústria brasileira de
projetos, desenvolvimento e construção de aeronaves, a NUCLEN
foi criada para receber a tecnologia de projetos e construção
de reatores nucleoelétricos do tipo PWR e fomentar o
desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira, para
fabricação de materiais e componentes, dentro dos requisitos
técnicos da tecnologia atual, da qualidade e da segurança
exigidos conforme normas e códigos do Projeto Básico (Usina
Grafenrhelnfeld).

No caso especifico de materiais, foram tomadas as
seguintes ações para a transferência técnica no âmbito da
Nuclen:

a) Criar uma equipe capaz de: especificar materiais/
fomentar o seu desenvolvimento e fabricação no mercado
brasileiro, acompanhar e assistir tecnicamente os fabricantes
para solução de problemas específicos, solucionar questão de
comportamento de materiais em usinas em operação.
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b) Submeter a equipe a um processo de treinamento, no
Departamento de Materiais da Siemens-KWU, nas diferentes áreas
de tecnologia de materiais.

c) Desenvolver especificação de materiais, com base nas
especificações técnicas da usina de referência, sob supervisão
técnica da Siemens-KWU.

d) Estabelecimento de um sistema de abastecimento de
informações técnicas, para recebimento de documentos técnicos
de projeto, normas, códigos, relatórios técnicos, periódicos,
etc. .

O resultado atual deste processo é que a NUCLEN está
cem uma equipe capacitada a elaborar especificações de
materiais, não somente para outros projetos em área nuclear,
como também na área convencional de geração térmica, se
utilizando de metodologia e expedientes técnicos adquiridos no
projeto Angra 2/3. Além disso, apresenta uma idéia inovadora
em firmas projetistas, que é a criação, dentro do organograma,
de uma equipe de especialistas dedicados exclusivamente a
questões relativas a materiais nas áreas de especificação,
fabricação e comportamento na operação.

A TABELA I mostra a evolução desta equipe, ao longo
destes quinze anos, e o escopo de trabalho desenvolvido no
projeto Angra 2/3.

EOUPE TÉCNICA

TREINADOS NA
scmwu

ESPECIALIZAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES
ElABORAOAS

EMPRESAS DESENVOl VIDAS

MATERIAIS DESENVOLVIDOS

(!)lncluWo material WS» 3/0 para tsl

PCMODO

1977 1992

18

e

na de contenção ii

A1UÃL

Eng. MetatúrgicvS 4
Eng Químico 1
Eng. Mecânico 1
•oWf •

4

Tecnologia <<» acos lenMcos, ainlentücos
e nao terrosos
Tecnologia de sokJagem
Corrosfo e proiecío
Pintura

-Tecnologia de f nsaios N3n Oesl'utwos

869

21

32 (M

«ANGRAS

TABELA 1 - EQUIPE PE MATERIAIS £
ESCOPO Pt' TRABALHO

2. Desenvolvimento da Indústria Brasileira - Materiais

Como já se descreveu anteriormente, o ambiente técnico do
mercado brasileiro trabalhava, em 1978, basicamente calcado
nos códigos americanos/ e consequentemente, com materiais
ASTM. Poucas empresas trabalhavam com materiais DIN, o que



obrigou a um levantamento das potencialidades lestas empresas
para fomentar e desenvolvê-las na produção intensiva de
materiais conforme normas alemãs.

Procurou-se desenvolver fornecedores para materiais cujas
quantidades fossem comercialmente viáveis e que resultasse no
desenvolvimento técnico interessente, inclusive para futuras
aplicações em outras áreas, e até mesmo para exportação.
toA TABELA II são indicados os principais materiais
especificados por semi-acabados, segundo normas DIN, bem como
os respectivos fornecedores brasileiros desenvolvidos para o
Projeto Angra 2/3.
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Serão abordadas, a seguir, as principais áreas onde se
verificou um importante desenvolvimento tecnológico quer na
instalação de equipamentos auxiliares para refino e
degaseificação de aços, quer numa melhoria técnica de
processos de fabricação já adotados ou na implantação de
sistemas de garantia adequados a cada área de fornecimento.

2.1. Area de semi-acabados planos; chapas

Muito contribuíram para o desenvolvimento e modernização
da siderurgia a implantação da área nuclear/ os projetos de
plataformas submarinas e o programa de desenvolvimento e
modernização da siderurgia para fornecimento de chapas e
placas par? o mercado exterior.



Nos deteremos nos aperfeiçoamentos que tiveram como
objetivos a melhoria da tenacidade dos aços, a boa
soldabilidade, isto é, obter-se aços com propriedades na zona
termicamente afetada pelo calor sem perda da tenacidade e
estruturas dúteis na referida região.

Assim, podemos apontar como desenvolvimentos importantes:
. a utilização da técnica de adição de Ca-Si para
descarbonetação, produzindo aços com teor de carbono
inferior a 0,22%.
. estação de dessulfuração para obtenção de aços com teor
de enxofre abaixo de 0,015%.
. degaseificação a vácuo produzindo aços mais limpos ou
seja, com baixo nível de inclusões.
. adição de elementos refinadores de grão, como nióbio e
vanádio em conjunto com as técnicas de refino por Al e
Si.
. técnicas adicionais de refino através de tratamentos
termo-mecânicos.
. condição de entrega no estado normalizado.
. domínio da tecnologia de adição de níquel na fabricação
de aços de baixa liga de alta tenacidade.
Graças a estes aperfeiçoamentos, além dos aços já

indicados na TABELA II, produzidos conforme especificação
NUCLEN, desenvolveu-se o aço WSTE 370, que é um aço
estrutural, soldável de granulação fina, e será usado na
construção da esfera de contenção de Angra 3 ao contrário do
aço para Angra 2 que foi importado (cerca de 3500t).

Com a técnica recente de adição de Ni para aços baixa
liga, a siderurgia brasileira está em condições de produzir
chapas de aço 15MnNi63, que são usados nas mais recentes
usinas nucleares alemãs.

2.2. Area de forjados

Muito contribuiu o desenvolvimento da indústria
aeronáutica, durante a instalação de uma linha seriada de
produção das aeronaves Bandeirantes e Tucano, e o incentivo na
fabricação de peças de reposição para motores, principalmente/
para o mercado dos Estados Unidos, fomentando a fabricação de
peças forjadas em aços de baixa liga e excelentes propriedades
mecânicas, microestrutura limpa, ou seja, baixo teor de
inclusões, favorecendo uma elevada vida a fadiga. Processos de
refino para fabricação de aços especiais já existiam, quando
dos primeiros contactos técnicos da NUCLíN com algumas
forjarias tais como: refino por refusão sob eletro-escória
(ESR), fusão por indução sob vácuo (VIM), refusão a arco sob
vácuo (VAR), além de técnicas convencionais como fusão ao
forno elétrico, degaseificação e desoxidação sob vácuo (VAD)
etc. Contrariamente ao mercado de aços planos, esta área já
produzia aços conforme normas DIN. A área nuclear veio
fomentar o incremento destes aços, a produção de semi-acabados
ocos, espelhos forjados,barras forjadas para fabricação de
peças forjadas como: flanges, anéis, espelhos, bocais, etc.
Não foi difícil para as forjarias produzir aços de baixa liga
de granulação fina como o 20MnMoNi55 ou 15MnNi63 empregados
não somente para componentes do sistema secundário e
auxiliares ccuo também para o sistema primário. Com relação
aos aços inoxidáveis austeniticos estabilizados, a indústria
teve que aprender a trabalhar com processos termo-mecânicos
que se adequassem a produção de peças com pequeno tamanho de
grão (inferior a 4), além de adições de elementos de liga mais
puros, obtendo-se um grau de impurezas em limites adequados



para não provocar trincas a quente. Dentre as principais
empresas que colaboram neste processo de fornecimento de
forjados podemos citar a Eletrometal cobrindo forjados até
30t, nas famílias de aços carbono, baixa liga e inoxidáveis. A
Vibasa, estruturada para fornecimento de forjados pesados de
até 180t, forneceu placas forjadas de 20MnMoNi55, peças
forjadas de 15MnNi63, aço de granulação fina WSTE36. A Aços
Villares forneceu forjados leves em aços baixa liga, aços de
granulação fina, e aços inoxidáveis austeniticos
estabilizados. Como fabricante de flanges e anéis laminados
foi desenvolvida a CONFORJA para aços carbono, baixa liga e
inoxidáveis. A diferença ê que a CONFORJA parte, para
fabricação de forjados, de uma matéria prima já pré-fabricada
como: barras, billets, e o desenvolvimento se deu nos
processos de forjamento e tratamentos térmicos com controles
mais efetivos de temperatura na própria carga.

2.3. Outras áreas

As demais áreas como fundição, tubos e conexões com
costura, tubos e conexões sem costura, elementos de fixação
(porcas e parafusos) formam um grupo de empresas onde as
maiores inovações se deram na implantação de sistemas de
garantia da qualidade, coro pequenas inovações nos processos de
fabricação.

Os materiais desenvolvidos são semi-acabados de áreas já
discutidas anteriormente como chapas para tubos com costura e
barras ou trefilados para elementos de fixação. Para fundições
os processos utilizados na fabricação _ de aços e
ferros-fundidos, segundo materiais ASTM, não apresentaram
grandes desenvolvimentos tecnológicos para fornecimento de
materiais DIN. Procurou-se implantar uma metodologia mais
técnica para controle de documentação ao nível de projetos dos
modelos, no controle de areias, aglomerantes, acabamento
superficial dos moldes, na maior utilização de moldes
cerâmicos, no projeto de canais, alimentadores e resfriadores,
e utilização de técnicas de solidificação a mais próxima da
unidirecional. Vale ressaltar que os produtos mais importantes
desenvolvidos nesta área foram os fundidos de bronze-aluminio
para as seis bombas principais para captação da água do mar,
fornecidos pela antiga LIPS. Na continuidade cer-se-ia
fundidos para bombas dos sistemas de segurança. Outros
produtos como os fundidos em aço carbono, aços inoxidáveis
austeniticos estabilizados, ferro fundido nodular foram
fornecidos para fabricação, principalmente de componentes para
válvulas e bombas,

2 .4 . Consuniiveis para Solda

As seguintes características podem ser apontadas neste
setor:

São filiais de empresas multinacionais com larga
experiência técnica como UTP, ESAB, LINCOLN, BOEHLER.

Aplicavam parcialmente sistemas de garantia da
qualidade.

0 mercado consumidor, desprovido de exigências,
aceitava o produto que fosse colocado a venda, mesmo de
empresas desprovidas de parque fabril, ou seja,
comercializavam marca própria.
. Dado que o mercado pouco fazia exigência, os grandes
fornecedores não tinham interesse numa melhoria do
sistema de qualidade para melhor adequação do seu



produto.
Com a implantação do setor nuclear, e as exigências

requeridas pelas normas alemãs que regem a fabricação destes
produtos, os fabricantes tiveram que se adequar as regras para
aplicação de um sistema de garantia da qualidade e submeter os
produtos a ensaios para homologação dos mesmos.

Desse esforço técnico, empresas/projetista, resultou na
qualificação de quatro firmas: ESAB, UTP, UBASOLDAS e TORS1MA,
(BRASOLDAS e TORSIMA compradas pela LINCOLN WELD) e na
homologação de seis eletrodos revestidos e 2 fluxos para
arco-submerso, sendo os primeiros do tipo AWS 7018 e AWS 8018
para soldagem de aços carbono e baixa-liga; eletrodos AWS E
347 e AWS E 309 para soldagem, respectivamente de aços
inoxidáveis austeníticos estabilizados e na soldagem de aços
ferriticos-austenlticos e os segundos, fluxos para soldagem de
aços carbono e baixa-liga.

Deve ser esclarecido que esta gama de materiais não cobre
todo o espectro necessário para a soldagem dos componente?,
sendo necessário a sua importação.

III. CONSEQÜÊNCIAS DESTE PROCESSO PARA O BRASIL

A implantação do projeto nuclear, inegavelmente
contribuiu para uma modificação de atitudes técnicas
importantes para o setor de bens de capital, bem como para a
introdução de tecnologias mais avançadas na área siderúrgica
de refino, processos de degaseificação, lingotamento,
processos termo-mecãnicos, etc.

Na tecnologia de soldagem: processos TIG-orbital para
soldagem tubo/espelho na fabricação de trocadores de calor.
Hoje, tem-se no mercado indústrias com condições técnicas de
soldar tubos de titânio, incoloy, além dos aços inoxidáveis
austeniticos. Em soldas de componentes, a indústria está
capacitada para soldar peças de 3Q0mm de espessura, como foram
as soldas executadas pela NUCLEP na montagem do vaso do reator
e pressurizador para usina brasileira.

Além disso a indústria possui um notável contigente
técnico qualificado para soldagem de componentes conforme
normas alemãs, além de um extenso banco de processos de solda
qualificados segundo norma DIN e código AD.

No mercado de semi-acabados: as siderúrgicas, forjarias e
algumas fundições estão aptas a exportar materiais segundo
DIN, o que já fazem para o mercado alemão, visto estarem
certificadas pela Sociedade Técnicas de Peritos Independente*

TUF.V. Esta condição só se tornou realidade e exeqüível
naquelas empresas que passaram por um processo de qualificação
e certificação para fornecimento de produtos para Angra 2/3.

Para o projeto autônomo da marinha, o estágio atual da
tecnologia encontrada no mercado brasileiro, graças ao Projeto
Nuclear para Angra 2/3, facilitou sobremaneira o
desenvolvimento dos equipamentos, visto que grande parte dos
materiais empregados para sua construção, e os requisitos
exigidos, se adaptam as especificações c normas alemãs, não
sendo mais problemática a sua fabricação no mercado
brasileiro.

Na área de projetos: a NUCLíN trouxe uma nova mentalidade
organizacional, que é criar um grupo de especialistas na área
de materiais, gerando especificações de materiais adequadas
para cada projeto.

Ê graças a esta experiência, que foi capaz de desenvolver
especificações de materiais, segundo DIN, para componentes
pressurizudos das plataformas submarinas da Petrobrás.



Desta mesma experiência, resultou o projeto e instalarão
de umn nova unidade Diesel de Emergência de Angra 1,
ut iliznndo-se da tecnologia de Angra 2/3.

Rm resumo, n contribuição do projeto nuclear no
desenvolvimento de materiais e fornecedores foi de suma
importância não só para o suprimento da própria área nuclear,
como tombem para o mercado de bens de capital nas diferentes
áreas de atuação quais sejam: petroquímico, naval, mecânica,
geração térmica convencional, geração elétrica, e para
exportação, principalmente para o mercado europeu.
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