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IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE

PROTEÇÃO FÍSICA DO REATOR IEA-R1

Antonio Carlos Alves Vaz

RESUMO

Os ataques terroristas ocorridos nos Estados Unidos em setembro de 2001, o

acidente ocorrido na central nuclear de Fukushima em março de 2011 e os recentes

ataques em Paris em novembro de 2015 são exemplos de eventos que corroboram

a necessidade da Agência Internacional de Energia Atômica em melhorar a

segurança nas instalações nucleares. O governo brasileiro vem contribuindo com

este projeto e investindo recursos para melhoria do Sistema de Proteção Física, do

reator nuclear de pesquisas localizado no Instituto de Pesquisas Energéticas e

Nucleares São Paulo, sistema que tecnicamente é colocado em prática pelos

subsistemas de detecção, retardo e a resposta. O Sistema de Proteção Física é um

conjunto integrado de pessoas, equipamentos e procedimentos usados para

proteger instalações e fontes nucleares e/ou radioativas, contra ameaça, roubo,

sabotagem ou outras ações dolosas causadas pelo homem; buscando sempre

evitar, mitigar ou minimizar as consequências causadas por estas ações. Baseado

na metodologia desenvolvida por especialistas em segurança do Sandia National

Laboratories, Albuquerque EUA, o estudo apresenta a avaliação da eficácia do

Sistema de Proteção Física do reator IEA R1. Essa metodologia possibilita a

mensuração da eficácia do sistema e a identificação das suas vulnerabilidades por

meio de análises hipotéticas, probabilísticas e estimativas de valores.  Após  a

aplicação da metodologia obteve-se o valor aproximado de 40% para o indicador PE,

o que demonstra a necessidade de implementar melhorias no sistema para

minimizar as vulnerabilidades.

Palavras-chave: segurança nuclear, vulnerabilidade, eficácia, ameaça e alvo.



THE IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF PHYSICAL

PROTECTION SYSTEM OF THE IEA-R1 REACTOR

Antonio Carlos Alves Vaz

ABSTRACT

The September 11, 2001 terrorist attacks in New York, the accident at the Fukushima

nuclear power plant on March 2011and the recent attacks in Paris on November

2015 are examples of events that justify the efforts of the International Agency of

Energy Atomic IAEA to improve security at nuclear facility. The Brazilian government

has been collaborating with this project and investing resources to improve the

Physical Protection System PPS of the nuclear research reactor system, technically

is associated with the elements of detection, delay and response. The PPS is an

integrated system of people, equipment and procedures used to protect nuclear

facilities and radioactive sources against threat, theft or sabotage. The PPS works to

avoid, to mitigate or to minimize the consequences caused by these actions. This

study evaluates the PPS of the reactor, identifying the vulnerabilities and suggesting

ways to improve the system effectiveness. The analyses were based on the

methodology developed by Sandia National Laboratories´ security experts in

Albuquerque USA, allowing the system evaluation through hypothetical and

probabilistic analyzes; identifying threats, determining the targets and analyzing the

From the methodology adopted was obtained the value

around 40% for PE indicator, which shows the need to improve the system to

minimizing the vulnerabilities.

Keywords: evaluation, vulnerability, effectiveness, threat, target and nuclear security.
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1 INTRODUÇÃO

Os ataques terroristas ocorridos contra as torres gêmeas, em Nova York (11

de SETEMBRO, 2001) em setembro de 2001 e em Paris (ATAQUES, 2015), em

novembro de 2015, alertou às autoridades mundiais quanto à disposição dos

terroristas (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2007) em cometer

suicídio para atingir seus objetivos, fato que serviu de alerta quanto à ameaça do

terrorismo nuclear (LÍDERES, 2016). A fim de combater/evitar essa ameaça

iminente a Agência Internacional de Energia Atômica  AIEA (AGÊNCIA

INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA, 2016), que integra a Organização das

Nações Unidas ONU (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016) com sede

em Viena, vem se empenhando em padronizar os Sistemas de Proteção Física

SPF e salvaguarda nas instalações nucleares do mundo (INTERNATIONAL ATOMIC

ENERGY AGENCY, 2011). As ameaças atuais evidenciam que não estamos lidando

apenas com a possibilidade de desvio de materiais nucleares em programas de

armas clandestinas (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2005), mas sim

com ameaças de terroristas visando instalações nucleares e fontes radioativas.

Os acidentes nas usinas de Chernobyl (30 ANOS, 2016; INTERNATIONAL

ATOMIC ENERGY AGENCY, 2006) e Fukushima (FUKUSHIMA, 2016) mostraram

que a radiação ultrapassa fronteiras, sendo assim, o país deve se preocupar com a

segurança nuclear de sua população e também a segurança das populações dos

países vizinhos.  A partir disso, a AIEA oferece suporte técnico e financeiro aos seus

países membros com o intuito de prevenir, interceptar e responder a atos terroristas

e também a outros incidentes que envolvam a segurança do material nuclear. Ainda

não há relatos de que terroristas usaram arma nuclear, no entanto, informações

recentes de serviços secretos da AIEA constataram que alguns grupos terroristas

tentaram adquirir material nuclear (MRABIT, 2015; BUNN, 2013) o que tem causado

grandes preocupações à comunidade internacional (LIDERES, 2016).

De acordo com dados da AIEA, existem: 438 reatores nucleares de potência;

651 reatores nucleares de pesquisa e 250 instalações do ciclo do combustível

espalhados pelos cinco continentes (ELBARADEI, 2001), incluindo as minas de

urânio e plantas que convertem, enriquecem e reprocessam materiais nucleares.

Ainda de acordo com esses dados, o nível de segurança das instalações nucleares

é considerado razoável, porém, a segurança das fontes de radiação usadas na
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medicina, indústria, agricultura, pesquisas médicas e industriais, em muitos países é

considerada baixa. Os principais riscos associados às instalações nucleares são:

roubos, desvios de material nuclear da instalação ou ato de sabotagem que podem

provocar libertação descontrolada de radioatividade ao meio ambiente.

Desde a sua criação, a IAEA exerce o papel de conscientizar os profissionais

da indústria nuclear quanto aos perigos que materiais nucleares podem oferecer ao

caírem em mãos de terroristas. É necessário que o programa de segurança nuclear

from cradle to grave da indústria nuclear (DIXIT, 2014), isto

é, da fase de mineração até o depósito final de rejeitos radiativos, sendo

fundamental garantir que em todas as fases haja segurança suficiente para que o

material nuclear seja protegido e salvaguardado.

As instalações nucleares empregam uma série de medidas de proteção para

evitar roubo e sabotagem de materiais nucleares - MN. A AIEA realiza controle de

salvaguardas internacionais para verificar se os materiais nucleares não foram

desviados para fins não pacíficos. Nessa direção, o tratado de não proliferação de

armas nucleares TNP (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 1970)

assinado 1970 em Viena Áustria, desempenha um papel importante na redução

dos riscos de que terroristas adquiram material nuclear sem detecção. No caso de

um terrorista ter acesso ao material nuclear, um sistema de salvaguarda bem

projetado ajudará na identificação do material desviado, através de rastreamento,

facilitando a sua recuperação. A AIEA vem expandindo os serviços de assessoria e

ajuda aos países membros (LISTA, 2012) visando o aperfeiçoamento da segurança

nuclear.

A AIEA tem demonstrado preocupações quanto às fontes radioativas

provenientes das indústrias e hospitais, pois terroristas podem desenvolver

dispositivos de dispersão radiológica utilizando-as. Há um grande número de fontes

radioativas em locais inadequados, muitas delas abandonadas e sem qualquer

controle regulamentar, referidos muitas vezes como "bomba suja", dirt bomb

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2015A ; NABBED, 2015) podem

ser feitas acoplando explosivos convencionais ao material radioativo. Os efeitos de

uma bomba suja podem ser prejudiciais à vida humana, a contaminação mesmo em

pequenas quantidades poderia ter graves efeitos psicológicos e econômicos à

sociedade. A contaminação acidental de Goiânia (ACIDENTE, 2005;

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 1998), com uma fonte de radiação
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usada na medicina, exemplifica o potencial que um grupo terrorista poderia causar a

qualquer centro urbano.

O centro de resposta à emergência da AIEA- Incident and Emergency Centre-

IEC (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2016) em Viena, criado logo

após o ataque terrorista às torres gêmeas, em Nova York, com o objetivo de reagir a

qualquer situação de emergência radiológica mundial. Programas da AIEA atuam de

forma enérgica ao combate do terrorismo nuclear. Devido ao crescimento das ações

terrorista na última década, ficou necessário reforçar a luta contra o contrabando de

MN e revisão dos sistemas de proteção física e de salvaguarda. Países membros da

AIEA devem permitir inspeções internacionais (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY

AGENCY, 2002A) para mostrar que está mantendo material nuclear seguro e

cumprindo o tratado de não proliferação. Por recomendações da AIEA e exigências

de normas nucleares os sistemas de segurança dos novos reatores nucleares

devem ser projetados para evitar e suportar situações de emergência extrema

causados por acidentes provenientes de múltiplos eventos (INTERNATIONAL

ATOMIC ENERGY AGENCY, 2009A).

O reator IEA R1(SAXENA, 2007) é um reator nuclear de pesquisas, tipo

piscina, que funciona diariamente de 2ª feira a 5ª feira no regime de oito horas

diárias, a uma potência de 4,5MWt. O SPF do reator está sendo implementado

gradativamente, desde sua primeira operação em 1957 até hoje, esta é a primeira

vez que se aplica uma metodologia para avaliação da eficácia desse sistema, que

vem se adaptando às recomendações da AIEA.
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2 OBJETIVO

2.1. Objetivo Geral
Colaborar tecnicamente com a melhoria da segurança nas instalações

nucleares e radioativas do IPEN.

2.2. Objetivo Específico
O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia do sistema de proteção física do

reator nuclear de pesquisas, conforme a norma CNEN/NE/2.01 e as recomendações

da Agência Internacional de Energia Atômica  AIEA, com o intuito de encontrar as

possíveis vulnerabilidades e implementar as melhorias observadas durante a

análise.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

O SPF é um sistema integrado de pessoas, equipamentos e procedimentos

usados para proteger patrimônios e instalações contra ameaça, sabotagem e

deslocamento não autorizado de materiais nucleares (VINTR, 2012). A capacidade

do SPF de resistir a um possível ataque e impedir que o adversário alcance seu

objetivo é denominado como a eficácia do sistema e as fraquezas encontradas são

as vulnerabilidades (GARCIA, 2001).

3.1 Requisitos básicos para o sistema de proteção física
Refere-se à proteção física de unidades operacionais da área nuclear

(COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 2011). O objetivo dessa norma é

estabelecer os princípios gerais e requisitos básicos exigidos para a proteção física

dessas unidades, ela se aplica às unidades operacionais cujas atividades se

relacionam com produção, utilização, processamento, reprocessamento, manuseio,

transporte ou estocagem de materiais do interesse do programa nuclear brasileiro,

compreendendo:

a) as instalações nucleares em construção, manutenção ou operação;

b) as unidades de transporte de material nuclear, radioativo, especificado, e de

equipamento vital ou especificado;

c) as instalações industriais e os institutos ou instituições de ensino e pesquisa

tecnológica, por decisão do órgão central do Sistema de Proteção ao Programa

Nuclear Brasileiro - SIPRON.

A norma CNEN-NE 2.01 apresenta vários requisitos que devem ser seguidos na

elaboração do projeto e implementação do SPF, os principais serão apresentados

nos itens a seguir:

a) o projeto da instalação nuclear deve, em princípio, delimitar áreas de segurança

sucessivas: área vigiada, área protegida e área vital, dotadas de grau crescente de

proteção física;

b) deve ser prevista uma zona de isolamento em cada lado de uma barreira física,

capaz de assegurar campo de visão adequado. No caso da barreira física ser  a

parede de um edifício da instalação nuclear, é dispensável a zona de isolamento

interna e contígua;

c) acesso à área vigiada deve ser projetado levando em consideração fatores tais
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como: compatibilidade com planos para situações de emergência, avaliação de

ameaças à segurança e outros casos fortuitos ou de força maior;

d) as áreas para estacionamento de veículos devem ser localizadas, em princípio, no

exterior da área vigiada;

e) a barreira física que circunscreve a área protegida deve ser projetada de modo

que seus locais de acesso sejam protegidos e que sua eficácia não seja prejudicada

por acidentes geográficos e por estruturas;

f)  a iluminação da área protegida e da respectiva zona de isolamento deve ser

suficiente para permitir a inspeção visual da área e a operação de qualquer

dispositivo para detecção de intrusão;

g) no interior de áreas protegidas devem existir caminhos adequados de forma que

obras de nivelamento, aterros ou ajardinamentos não constituam obstáculos à

vigilância;

h) nas áreas vitais, devem estar localizadas de modo a que o acesso possa ser

limitado a um número reduzido de pessoas autorizadas, evitando-se, sempre que

possível, a proximidade de edificações com equipamentos não vitais;

i) nas barreiras físicas das áreas vitais, devem ser capazes de deter a intrusão de

pessoas não autorizadas, proporcionando resistência à penetração de objetos

perigosos originários do exterior da área protegida envolvente, passíveis de

prejudicar o funcionamento dos equipamentos vitais;

j) as áreas vitais devem dispor de um número mínimo de aberturas, idealmente uma

só entrada e saída, consistente com requisitos operacionais e planos de evacuação

de emergência;

k) as janelas externas de áreas vitais devem ser providas de dispositivos de alarme

e protegidas com barras de ferro firmemente engastadas nas paredes;

l)  as saídas de emergência de áreas vitais devem ser providas de dispositivos de

alarme contra intrusão;

j) no interior de áreas vitais, deve ser localizado, em princípio, apenas equipamento

vital;

k)  a área vital pode ser atravessada por tubulação ou circuitos elétricos para

equipamentos não vitais, porém seus postos de comando (válvulas, chaves, etc.)

devem ser localizados, sempre que possível, no exterior da área;

l) no interior de áreas vitais, pode ser permitida a instalação de caixas de conexão

para sistemas elétricos de equipamentos não vitais;



19

j) os anexos da instalação nuclear que constituem áreas vitais não ocupadas devem

ser localizados, preferencialmente, em uma mesma área protegida que envolva

áreas vitais ocupadas;

k) fiação para dispositivos de proteção física, sistemas de comunicações de

segurança e acionadores de fechaduras de portas deve ser conduzida, sempre que

praticável, em tubulação de metal ou outra com proteção equivalente;

l) tomadas e descargas vitais de água da instalação nuclear devem merecer atenção

especial quanto à proteção física;

m) o uso ou estocagem de materiais nucleares classificados;

n) devem ser projetados sistemas de comunicações de segurança redundantes para

o  serviço de proteção física. Essa redundância pode ser conseguida por dois ou

mais telefones, separados e com linhas independentes, ou um telefone e um rádio

transmissor-receptor, ou dois ou mais rádios transmissor-receptor com alimentação

independente;

o) devem ser previstos, entre os sensores e as áreas onde os dispositivos de alarme

estão instalados, sistemas de transmissão que sejam alimentados por fontes

independentes de energia e provoquem alarme, caso sofram interrupção ou corte;

p)  os sistemas de detecção de intrusão devem ser capazes de operar

independentemente do fornecimento normal de energia da rede.

3.2 Recomendações da agência internacional de energia atômica.
 O documento publicado pela AIEA trata das recomendações de segurança

nuclear sobre a proteção física dos materiais considerados vitais em instalações

nucleares (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2009B). Publicado pela

primeira vez em 1972, as recomendações de proteção física para material nuclear foi

elaborado por um grupo de especialistas. Após revisão, estas recomendações foram

republicadas em 1975 como INFCIRC225. Tais recomendações foram aprovadas

pelos países membros da AIEA, desde então se tornou um documento de referência

e vem passando por revisões periodicamente. Historicamente, o termo "proteção

física" tem sido usado para descrever o que é hoje conhecido como a segurança

nuclear dos materiais nucleares e instalações nucleares. O objetivo dessa

publicação é fornecer orientações sobre como desenvolver, melhorar, implementar e

manter um regime de proteção física de MN e instalações nucleares, a fim de reduzir

o risco de atos dolosos. O órgão responsável pela operação do reator deve
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desenvolver e implementar meios e procedimentos para a avaliação do sistema de

proteção física, incluindo testes de desempenho e manutenção. As agências

reguladoras são solicitadas a cooperar, consultar e trocar informações sobre

técnicas e práticas de proteção física, diretamente à Agência Internacional de

Energia Atômica. As agências reguladoras devem informar à AIEA sobre assuntos

relacionados com a proteção física dos materiais nucleares e instalações nucleares.

No caso de remoção não autorizada, sabotagem ou ameaça, devem ser fornecidas

informações adequadas o mais rápido possível. Requisitos da proteção física devem

basear-se no conceito de defesa em profundidade. O projeto de um bom sistema de

proteção física é aquele que requer uma mistura de dispositivos de segurança,

procedimentos e pessoas bem treinadas.

Conforme abordagem de GARCIA, L. Mary, 2001, a avaliação da eficácia do

SPF serve para verificar se o sistema está atendendo ao objetivo pretendido de

proteção das fontes nucleares, materiais radioativos e a capacidade de contenção

do prédio. Vários métodos vêm sendo desenvolvidos para avaliação desse sistema,

todos fundamentados na filosofia de defesa em profundidade e praticados pelos

elementos de detecção, retardo e resposta. Na defesa em profundidade, quanto

mais o intruso se aproxima do possível alvo, maiores serão as barreiras a serem

superadas por ele, de modo que desista ou falhe na tentativa de realizar sua missão

dolosa ou ainda, que a ação dele venha a ser interrompida e neutralizada na

sequência. A avaliação do SPF serve para verificar se ele atende ao seu objetivo,

faz parte de um processo constante, pois um sistema eficiente está sempre se

adaptando às ameaças, mudanças sociais e tecnológicas. O sistema é considerado

eficiente se for minimizado o risco a um nível aceitável (INTERNATIONAL ATOMIC

ENERGY AGENCY, 2009B). Requisitos para um sistemático desenvolvimento das

questões relacionadas com o projeto e avaliação do SPF foram iniciadas,

principalmente, em função da expansão da energia nuclear e uma necessidade do

fornecimento de instalações nucleares com um nível padronizado de segurança. O

desenvolvimento do projeto e metodologia de avaliação do SPF é chamado D.E.P.O-

Design and Evaluation Process Outline (GARCIA, 2001). No final da década de 70, o

Sandia National Laboratories SNL apresentou a metodologia utilizada para

avaliação da eficácia SPF chamado Estimate of Adversary Sequence Interruption

EASI. Na década de 1980, no mesmo laboratório, desenvolveram um método que

avaliava a eficácia do SPF, usando um Diagrama de Sequência de Intrusão DSI
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chamado System Analysis of Vulnerability to Intrusion SAVI.  Os desenvolvimentos

de métodos ao longo das duas últimas décadas baseiam-se no aperfeiçoamento de

modelos de cálculo que utilizam a tecnologia digital, bem como a surgimento de uma

série de produtos de software comercial para ajudar na concepção e avaliação do

SPF.

Para o pesquisador (COOLE, 2010) da Universidade de Cowan - Australia, a

proteção física é uma questão holística, o risco decorre da combinação da ameaça

explorar alguma vulnerabilidade que venha causar danos a algum patrimônio, e que

precisa de proteção, normalmente são: pessoas, informações, dinheiro, materiais de

alta periculosidade, etc. O processo de gestão de riscos inclui a implementação de

práticas aceitáveis, procedimentos e princípios que, quando organizados em um

sistema, tenha efeito positivo e reduza significativamente as chances estatísticas de

ocorrer eventos indesejáveis contra tais alvos. Então, o objetivo do SPF é diminuir a

possibilidade de eventos desfavoráveis em função da quantidade total de eventos.

Tal processo de projeto na gestão de segurança é, em geral, referido como gestão

de riscos de segurança. Ainda de acordo com COOLE P. Michael, é importante

salientar que, no sistema de segurança, a apatia leva à baixa aceitação da política

de segurança e dos procedimentos intrínsecos ao sistema, causando uma

deterioração da eficácia do sistema, isso é denominado como falta de cultura de

segurança (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2008B). Qualquer alvo

pode ser violado em função do tempo da ação adversária, portanto, o objetivo de um

sistema de proteção é apresentar inicialmente os elementos de detecção, elementos

de retardo da ação, em seguida, uma força de resposta treinada para chegar e

frustrar o ataque.

Na literatura publicada que contempla sistemas de proteção física, o

componente físico do programa de segurança organizacional é relacionado à

determinação de barreiras que incluem cercas, fechaduras, portas, cofres, sistemas

de alarme, dispositivos sensoriais, iluminação adequada e segurança pessoal.

Concordante com a definição operacional do estudo, um sistema de segurança

eficaz deve ser capaz de detectar um adversário, em seguida, atrasar esse

adversário em tempo suficiente, ao longo de seu caminho de ataque, para dar tempo

hábil para que a força de resposta da instalação chegue e neutralize a ameaça antes

que o adversário realize o objetivo desejado. Como tal, complacente com a teoria da

defesa em profundidade, as principais funções de um sistema desse tipo são:
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a) detecção e avaliação de intrusões de qualquer adversário.

b) retardo do progresso do adversário ao longo de seu caminho de ataque.

c) resposta rápida e eficiente.
Para Vintr, Zdenek e Michal, (VINTR, 2010) cálculos probabilísticos,

hipotéticos, modelagem, algoritmos, softwares, simulações práticas e exercícios são

técnicas aplicadas nas metodologias de avaliação do SPF, os mais conhecidos são:

EASI, ASSESS, SAPI e SAVI. A concepção de um SPF eficaz requer uma metódica

abordagem em que o projetista avalia os objetivos desejados contra os recursos

disponíveis e, em seguida, analisa a proposta do projeto para determinar o quão

bem ele cumpre sua função. Sem este tipo de avaliação criteriosa, o SPF pode

perder recursos valiosos sobre a proteção desnecessária ou, pior ainda, não

fornecer adequada proteção aos pontos críticos da instalação. É um processo

constante, pois, as ameaças de hoje podem não ser as mesmas de amanhã. A

metodologia EASI é a mais aplicada na avaliação do SPF, ela utiliza as seguintes

informações de entrada para avaliação do sistema: probabilidade de detecção para

cada sensor, probabilidade de comunicação do alarme, tempos de retardo e desvio

padrão para cada elemento de barreira. No Sandia National Laboratories SNL

(SANDIA NATIONAL LABORATORIES, 2016) foi realizado na década de 1970 os

primeiros trabalhos de avaliação da eficácia SPF. Serviu de referência para que em

1972 um conjunto de peritos reunidos na AIEA redigisse o documento de

recomendações para a proteção física de materiais nucleares, publicado em 1975 na

série INFCIRC225.  O documento estabelece requisitos para um desenvolvimento

sistemático das questões relacionadas ao projeto e avaliação do SPF. O objetivo

principal era atender a expansão da energia nuclear e fornecer a essas instalações

nucleares um nível padronizado de segurança. As atividades do SNL, durante os

anos 70, resultaram na introdução do método frequentemente utilizado de avaliação

da eficácia SPF denominado EASI. Na década de 1980, no mesmo laboratório,

desenvolveram um método de avaliação da eficácia SPF usando o Diagrama de

Sequência de Intrusão DSI aplicado pela primeira vez, pelo modelo SAVI. Durante

os anos 1970 e 1980 uma série de outros métodos analíticos foram introduzidos,

permitindo que a eficácia SPF seja avaliada. O Sistema de Proteção Física SPF é

um sistema integrado de pessoas, equipamentos e procedimentos usados, para

proteger patrimônios e instalações contra ameaça, sabotagem ou ação dolosa

causada pelo homem (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2002B). O



23

objetivo geral do regime de segurança nuclear de uma instalação é proteger

pessoas, bens, da sociedade e do ambiente contra atos dolosos que envolvam

materiais nucleares e outros materiais radioativos.  Os objetivos do sistema de

proteção física em nível nacional, devem ser (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY

AGENCY, 2014):

a) para proteger contra a remoção não autorizada. Proteger contra  roubo e outras

obtenções ilícitas de material nuclear;

b) garantir a implementação de medidas rápidas e abrangentes para localizar e

recuperar o material nuclear roubado;

c)  proteger os materiais nucleares e instalações nucleares contra sabotagem.

O regime de protecção física a nível local buscará atingir esses objetivos

através de (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2011):

a)  prevenção de um ato doloso por meio de dissuasão e pela protecção das

informações confidenciais;

b)  gestão de tentativa de um atentado contra o material nuclear por um sistema

integrado de detecção, retardo e resposta;

c) mitigação das conseqüências de um atentado contra material nuclear;

d) para mitigar ou minimizar os efeitos de sabotagem e suas consequências

radiológicas.

Os objetivos acima referidos devem ser abordados de forma coordenada e

integrada, levando  em conta os diferentes riscos cobertos pela segurança nuclear. A

Figura 1 apresenta os passos a serem seguidos para realizar o estudo do Sistema

de Proteção Física SPF do reator (GARCIA, 2001).

Figura 1 - Sequência para projeto e avaliação do SPF

      Fonte: Baseado no D.E.P.O, figura 1.1, p. 4 (GARCIA, 2001



24

São determinados pela caracterização da instalação, definição das ameaças

e identificação dos alvos. Neste primeiro passo serão respondidas as perguntas: O

que proteger? De quem proteger? (GARCIA, 2001). A primeira pergunta será

respondida através de análises da instalação, a segunda, pelo Design Basis Threat

DBT (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2009C), documento

elaborado pelo serviço de inteligência (ABIN) em conjunto com a avaliação médica

psicológica dos funcionários e informações do grupo de operação do reator.

O DBT é o documento que antecede o projeto de um sistema de proteção

física, ele ajudará estabelecer os requisitos para a concepção do sistema de

proteção física para tipos específicos de instalações. Ele também é usado para

ajudar os operadores e as autoridades de segurança a avaliar a eficácia dos meios

para combater adversários, medindo o desempenho dos sistemas de acordo com as

capacidades do adversário descritos no DBT. Durante o projeto e avaliação do SPF,

o DBT é uma descrição abrangente das motivações, intenções e capacidades dos

potenciais adversários contra a proteção da instalação. É um documento que deve

ser revisado periodicamente.  Neste segundo passo será respondida a pergunta:

Como proteger? São analisados como estão distribuídos os elementos de detecção,

retardo e resposta, na instalação, observando sempre se está sendo priorizada  a

defesa dos alvos. Esta é a parte tecnológica do sistema. A seguir serão descritos

quais são esses elementos de proteção (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY

AGENCY, 2009B):

3.2.1 Detecção
É o elemento que constata intrusão em uma área delimitada, ato que poderia

ter como objetivo a remoção não autorizada ou sabotagem de uma fonte radioativa

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2011). A detecção pode ser

conseguida por vários meios, tais como observação visual, vigilância por vídeo,

sensores eletrônicos, registros de contabilidade, selos, dispositivos de indicação de

arrombamento, sistemas de monitoramento de processos e outros meios. A

existência das medidas e meios de detecção também podem servir como um

elemento de dissuasão do adversário. A detecção é importante para monitorar a

segurança de um área protegida. Todos os sistemas de detecção de intrusão devem

ser apoiados por sistemas de comunicação e resposta.
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O Circuito Fechado de Televisão CFTV   é útil no fornecimento de

verificação inicial de eventos dentro de uma área alarmada, mas deve ser apoiado

por uma patrulha para fazer investigação local (GARCIA, 2001). O ato de detecção

em um sistema de proteção física deve estar sempre ligado a um processo de

comunicação e ação, pois,  a  detecção não é completa sem avaliação. Seres

humanos são bons em avaliação, porém, apresentam falhas na detecção. Para uma

resposta eficaz,  o tempo entre o alarme e a avaliação deve ser muito  curto.  A

qualidade das câmeras do CFTV, são importantes para: reconhecimento,

classificação ou identificação da intrusão. São elementos de detecção: CFTV,

sensores e guardas. Os sensores são divididos em internos:infravervelho passivo,

vibração, quebra de vidro, movimento doppler e magnético e externos:

a) penetração de perímetro: eletromecênico, infravermelho, vibração capacitância e

sônico;

b) movimento interno: microonda, sônico, ultra-sônico e infravermelho;

c) proximidade: capacitância e pressão.

Os detectores de material nuclear e os detectores de metal servem para

controle da entrada e saída de material nuclear/radioativo e entrada de armas na

instalação. São equipamentos que exercem função importante, na determinação da

eficácia do sistema de proteção física.

3.2.2 Retardo
Serve para impedir acesso não autorizado na remoção ou sabotagem de uma

fonte radioativa. É efetivado através de barreiras ou outros meios físicos. Uma

medida de retardo é importante no fator tempo e vem  logo após a detecção, para

que a ação de seja impedida na tentativa de remover ou sabotar a instalação.  A

existência das medidas e meios de retardo, também podem servir para dissuadir a

ação de intrusão (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2011). São

exemplos de elementos de retardo: portas, janelas, telhados, parede, distância,

sistema de controle de acesso de pessoal, cercas, barreiras de veículos, etc

(GARCIA, 2001).

3.2.3 Resposta
Resposta eficazes e rápidas são proporcionadas por guardas e forças de

reação, eles devem  impedir que o intruso conclua a remoção não autorizada do
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material alvo. Anualmente, o teste de desempenho do sistema de proteção física

deve ser realizado para determinar se os guardas e as forças de resposta estão

atendendo o objetivo do SPF (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,

2009A). São exemplo de forças de resposta: guardas e qualquer outro meio para

interrupção e neutralização das ações do adversário (GARCIA, 2001).

Figura 2 apresenta as áreas de proteção da instalação do reator IEA-R1.

Tendo esse esquema como ponto de partida será mostrado, por meio de simulações

práticas, as possíveis sequências de intrusão no prédio do reator, para determinar as

vulnerabilidades e cálculo da eficácia do sistema de proteção. A modelagem da

instalação, separando-a em áreas físicas, serve para definir as camadas de proteção

e os elementos de proteção entre as áreas, mostrando, assim, os segmentos de

caminhos entre as camadas. Cada camada de proteção consiste de um ou mais

elementos de proteção, componentes básicos de construção do SPF. O diagrama de

sequência de intrusão DSI representa os caminhos que os adversários podem

seguir para alcançar a sabotagem ou roubo. O DSI e a realização de simulações

práticas são necessários para realizar os cálculos de: probabilidade de interrupção

PI, probabilidade de neutralização PN e probabilidade de eficácia PE (Equação 1)

e cálculo de risco (Equação-2) (ANEXO 1), (GARCIA, 2001).

Figura 2 - Camadas de proteção do reator.

Fonte: Baseado na figura 14.10, p. 263 (GARCIA, 2001).
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A medida de PN está diretamente ligada ao desempenho da força resposta. A

eficiência da força reposta depende de planejamento, treinamento e armamento. A

medida de PI está diretamente ligada ao desempenho do subsistema de detecção e

comunicação. O tempo de detecção somado ao tempo ação da força-resposta (TI)

tem que ser menor do que o tempo de conclusão da ação de intrusão (TC) (Figura

3). Para aumentar a probabilidade de sucesso do SPF é necessário detectar o

adversário o mais rápido possível, reduzir o tempo de avaliação dos alarmes, o

tempo de reação e aumentar o tempo de penetração do adversário. O ponto-crítico

de detecção representa que, a partir daquele ponto, a detecção da intrusão

compromete a eficácia do SPF. Somente após o final dessa etapa, poderemos

concluir se o SPF do reator atua de maneira satisfatória (VINTR, 2012). Para

realização do diagrama de sequência de intrusão-DSI, sempre será considerada a

condição que oferece maior vulnerabilidade à instalação do reator.

PE = PI X PN (Garcia, 2001) Equação-1

Onde: PI= Probabilidade de Interrupção

PN= Probabilidade de Neutralização

PE= Probabilidade de Eficácia

R=[PA (1- PE)]C (Garcia, 2001) Equação-2

R= Risco

PA= Probabilidade de Ataque

C= Consequências.

TR= Tempo de ação da força-resposta.

TC= Tempo estimado para conclusão da ação de intrusão.

TI= Tempo de interrupção da ação de intrusão

TA= Tempo de avaliação do alarme

T0= Tempo de Início da probabilidade de detecção
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Figura 3 - Diagrama de tempo das ações

Fonte: Baseado na figura 5.7, p. 58 (GARCIA, 2001).
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4 METODOLOGIA

A metodologia aplicada nesta pesquisa não é exclusiva para instalações

nucleares, podendo ser aplicada em outros tipos de instalações, que tenham valores

a serem protegidos e que oferecem riscos à sociedade e/ou ao meio ambiente,

como: bancos, instalações militares, palácios do governo, aeroportos, reservatório

de água da cidade, museus, indústrias químicas, etc. A realização desta pesquisa

não contempla avaliação da eficácia do SPF quanto ao transporte de material

nuclear e/ou radioativo.

Para avaliar a eficácia do SPF do reator foram feitas simulações práticas

considerando sempre os caminhos mais vulneráveis a serem traçados pelos

intrusos, estimando as probabilidades de detecção e os tempos para execução de

cada etapa da intrusão. O diagrama de sequência de intrusão DSI são gráficos

traçados que na linha do tempo das ações colaboram para avaliar a eficácia do SPF

de uma instalação. São simulações que traçam os possíveis caminhos a serem

percorridos pelo intruso ao realizar sabotagem ou roubo, através deles são

analisadas as atuações dos elementos do SPF, ao longo do percurso. A eficácia do

sistema será calculada pela análise dos caminhos mais vulneráveis da instalação

(WORKSHOP, 2011).

Devido ao caráter sigiloso deste documento algumas informações fornecidas

não serão detalhadas.

4.1 Descrição do reator
O IEA R1, está localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo -

Brasil. Faz parte do CRPq - centro do reator de pesquisas (Figura 4) no IPEN -

Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (Figura 5), dentro do campus da

Universidade de São Paulo, área de grande população (RAS, 2014).

O primeiro projeto do SPF do reator é datado do final da década de 50 e início

da década de 60 do século passado (RAS, 2014). Nesse período o sistema de

proteção das fontes radioativas e nucleares do reator, ainda não recebia a

denominação de sistema de proteção física. Com o decorrer dos anos, seus

sistemas de segurança vêm passando por melhorias, no final da década de 90

houve uma grande reforma para que o habilitasse a operar na potência de 5MWt,

por recomendações  da AIEA vários sistemas de operação  e segurança foram
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Figura 4 - Mapa de localização do reator no instituto

Fonte: Baseado, figura 3.1-4 p. 6-6 (RAS, 2014).

Instalados. Entre outros, foram incrementados os sistemas de proteção contra

incêndio e instaladas câmeras no sistema de vigilância, parte  do  subsistema  de

segurança do reator (RAS, 2014). O objetivo máximo de segurança do reator é a

proteção dos indivíduos, da sociedade e do meio ambiente, realizada através do

estabelecimento e manutenção de uma proteção efetiva contra liberação acidental

de radiação. A fim de alcançar esse objetivo final são estabelecidos outros objetivos

mais específicos, em relação à proteção radiológica e acidentes. São eles: a)

exposição dos operadores e dos indivíduos do público à radiação, durante condições

normais de operação permanece abaixo dos limites definidos na norma

CNEN/NN/3.01(COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 2004);

b)  qualquer liberação de radiação que possa ocorrer em casos de acidentes é
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minimizada por todos os sistema e procedimentos de segurança;

c) para todos os acidentes postulados no projeto, incluindo os que têm uma pequena

probabilidade de ocorrência, há garantias para que as consequências radiológicas

sejam mínimas;

d) por meio de medidas de prevenção e mitigação, é garantido que os acidentes

com consequências radiológicas significativas sejam extremamente improváveis.

Figura 5 - Diagrama de blocos das instalações do Centro

Fonte: Figura 4.1-1, p. 1-1 (RAS, 2014).

Esses objetivos são alcançados, por meio da definição de diversos critérios

de segurança, para o projeto e operação do reator. De forma geral, no reator tais

critérios consideram os seguintes aspectos:

a) defesa em profundidade; utilização da análise de segurança como base de

projeto; especificações de limites de operação e de segurança;

b) identificação das funções de segurança necessárias;

c) confiabilidade e disponibilidade dos sistemas relacionados com a segurança;
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d) garantia da qualidade e utilização de normas adequadas;

e) realização do projeto considerando condições de acidente; proteção radiológica;

f) proteção física;

g) comissionamento;

h) planejamento de emergência.

 Dentre desses aspectos, pode-se citar como extremamente importante, a

defesa em profundidade, que é incorporada ao projeto do reator de duas maneiras:

a) na forma de barreiras múltiplas de proteção contra liberação de material radioativo

e defesa do MN contra roubo e sabotagem;

b) na forma de diferentes meios para garantir as três funções básicas de proteção, a

conhecer: desligamento e resfriamento do reator e contenção de materiais

radioativos. Essas três funções básicas de proteção são garantidas por uma

combinação de características inerentes de segurança, sistemas de proteção e de

segurança apropriados e procedimentos administrativos e operacionais.

O Centro estabelece no seu Plano de Proteção Física  PPF, as medidas

para: evitar atos de sabotagem contra materiais, equipamentos e instalações;

impedir a remoção não autorizada de material, em especial nuclear; localizar e

recuperar rapidamente o material eventualmente desviado; defender o patrimônio e

a integridade física do pessoal (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,

2008A).

O prédio do reator é considerado como área vital, por haver em suas

dependências o manuseio e armazenamento de materiais categoria II, e por estar

localizado em uma área protegida, conforme Norma CNEN/NE/2.01. No PPF do

Centro, são detalhadas as medidas estabelecidas especificamente para suas

instalações, em conformidade ao estabelecido pelo PPF da instalação. Segundo

procedimentos específicos, o acesso ao reator é controlado por agentes de

segurança terceirizados, nas seguintes portarias: portarias gerais (portaria norte e

portaria sul), que fazem o controle de acesso para ingresso nas dependências da

área vigiada. Portaria da área protegida, que faz o controle de acesso às instalações

pertencentes a área protegida. Portaria do reator, que faz o controle de acesso a

área  vital. O prédio do reator possui paredes externas capazes de suportar

tempestades intensas. Além disso, estão instalados sete para-raios em vários

pontos, assegurando a integridade do reator, no caso de ocorrência de descargas

elétricas.
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Quanto à proteção do meio aéreo, a região metropolitana de São Paulo sofre

influência dos aeroportos de Congonhas, internacional de Cumbica localizado na

cidade de Guarulhos, do Campo de Marte e de vários heliportos espalhados pelos

bairros circunvizinhos. Embora o número de operações envolvendo o Campo de

Marte e o Aeroporto Internacional de Guarulhos seja significativo, esses aeródromos

não apresentam risco potencial para o reator, pois sua localização e seus corredores

aéreos principais de aproximação e afastamento encontram-se suficientemente

afastados da instalação. O tráfego aéreo do aeroporto de Congonhas, portanto, é o

único que contribui para a probabilidade de queda de aeronaves sobre o reator, pois

distam 8,7 km da cabeceira 17 de sua pista principal e apresenta corredores aéreos

próximos à instalação. Desde 1996, foi criado e ativado um espaço aéreo proibido,

em caráter permanente, a uma altura inferior a 1.000 pés do solo, num raio de 500

metros ao redor do prédio do reator nuclear. Tal providência atinge, principalmente,

o tráfego de helicópteros e aviões de porte pequeno sobre a região próxima ao

prédio do reator.

Sob o ponto de vista geológico regional, o reator está localizado na bacia

sedimentar de São Paulo, que corresponde a uma das unidades integrantes do

grupo continental do sudeste do Brasil, feição tectônica de idade cenozoica

desenvolvida sobre terrenos do cinturão de dobramentos ribeira. A ocorrência de

fenômenos sísmicos que caracterize a instabilidade contemporânea da bacia de São

Paulo é restrita a um único evento, cujos efeitos concentraram-se apenas junto ao

Anhangabaú. As movimentações associadas não imprimiram quaisquer traços de

rupturas nos terrenos, havendo sugestões, por observações nos gnaisses e

sedimentos, de movimentações mais antigas. Conforme revelam estudos

executados no local, nas proximidades do sítio do reator, não há evidências de

rupturas nas camadas sedimentares da bacia de São Paulo.

A piscina, com cerca de 9,0 m de altura, alcança o nível do piso do terceiro

pavimento. Tem uma capacidade de 272 m3 de água e na sua construção foram

empregados 350 m3 de concreto comum e 270 m3 de concreto de barita de

densidade média superior a 3,5 g/cm3. Na vizinhança dos tubos colimadores e da

coluna térmica, a espessura das paredes da piscina é de 2,40 m, o que assegura

uma dose inferior à máxima permissível para pesquisadores situados em sua

vizinhança imediata, mesmo com o reator operando à sua potência máxima. As

paredes da piscina do reator, acima do nível dos tubos colimadores de irradiação
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têm a espessura de 1 m. Na piscina do reator, no sentido longitudinal, existem duas

guias, uma de cada lado, para a comporta de separação da piscina, isto é,

separando o compartimento de operação do compartimento de estocagem de

elementos combustíveis queimados. O revestimento interno da piscina do reator é

todo em chapas de aço inoxidável de espessura de 6 mm. Os compartimentos de

estocagem de combustível ficam localizados no interior da piscina do reator e são

formados por cestos de aço inoxidável fixado à meia altura do tanque contendo

caixas de alumínio, no seu interior, e por cestos de alumínio apoiados no fundo da

piscina.

O reator dispõe de um sistema de comunicação, que permite a troca de

informações durante operação normal e em situações de emergência relacionadas

ao Plano de Emergência Radiológica  PER, Plano de Proteção e Combate a

Incêndio  PPI e Plano de Proteção Física  PPF. Esse sistema é composto pelos

seguintes canais: rede telefônica interna e externa via PABX, com ramais

telefônicos; sistema de alto falantes, distribuído por toda área protegida, que pode

ser acionado a partir de qualquer ramal interno pelo número X8X0 ou a partir de

microfone localizado na sala de controle; sistema de comunicação entre os grupos

envolvidos em uma situação de emergência, composto por aparelhos walkie-talkie

distribuídos em pontos estratégicos da instalação; linha telefônica externa, localizada

na sala de controle do reator, usada exclusivamente em situação de emergência.

Os materiais alocados no prédio do reator são de categoria II (Tabela 1) (PPF,

2013). Nos reatores nucleares de pesquisa, ataques e sabotagem são considerados

de baixa probabilidade, porém, com riscos de elevadas consequências. A perda de

refrigeração do núcleo, LOCA  Lost of Cooling Accident  e a perda da capacidade

de contenção do prédio são dois eventos que, se acontecerem simultaneamente,

levariam o reator ao seu maior grau de emergência (INTERNATIONAL ATOMIC

ENERGY AGENCY, 2009A).
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Tabela 1 - Classificação de material nuclear

Material Categoria I Categoria II Categoria III

Plutônio 2kg ou Mais 0,5 até 2 kg 15 até 500g

HEU-235 5kg ou Mais 1 kg até 0,5kg 15 até 1000g

LEU 10-20% ------ 10 kg ou Mais 1 kg até 10 kg

LEU >10% ------ ---------- 10 kg ou Mais

E.C Irradiado ------ >10% de Material Físsil ---------

Fonte: CNEN-NE 2.01, 2011

4.2 Identificações dos alvos e definição das ameaças
Os possíveis alvos a serem apresentados ao SPF são determinados por

estudos nos quais são identificadas as áreas vitais dentro da instalação (RAS, 2014).

São considerados:

a) alvos de roubo: material nuclear e radioativo.

b)  possíveis alvos de sabotagem e terrorismo: contensão,  saguão da piscina

(Figura7), sala das máquinas, sala de experimentos e sala de emergência.

Figura 6 - Prédio de contensão do reator

Fonte: Figura 4.2-1, p.1-14 (RAS, 2014).
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As ameaças do reator estão no RAS:

a) possíveis ameaças externas poderiam vir de terroristas, organizações criminosas

de São Paulo e grupos de ativistas;

b) possíveis ameaças internas podem vir de funcionários, através de sabotagem ou

desvio não autorizado de matérias nucleares.

Figura 7 - Estrutura de sustentação do núcleo

Fonte: Figura 4.2-7, p.10-14 (RAS, 2014).

4.3 Descrição do sistema de proteção física
Apesar de o prédio do reator estar localizado dentro de cinco áreas limítrofes

de segurança (Figura 8) do reator, foi projetado para funcionar dentro da área

protegida, considerada pelo PPF como área protegida. Dentro desse perímetro estes

são os componentes do SPF:

a) as atividades de vigilância são coordenadas pelo Serviço de Proteção Física e

são realizadas de acordo com procedimentos referidos no Plano de Proteção



37

Física (PERROTTA, 2012);

b)  os limites físicos da área protegida, são definidos pela cerca metálica que

envolve os prédios e constitui a barreira física contra intrusão. A tela metálica é

de linha única, não possuindo uma segunda linha interna, delimitando uma área

de exclusão, que possui um sistema de detecção de intrusos, por meio de vídeo-

câmera (Figura 9);

Figura 8 Camadas de proteção e barreiras da instalação

Fonte: Baseado na figura 14.12, p.263 (GARCIA, 2014).

c) sistema de circuito fechado de TV, esse sistema permite a captação e gravação

de imagens das 32 câmeras e a supervisão das imagens em monitores LCD, na

sala de emergência (Figura 10) onde os agentes de segurança permanecem por

24h e pelos operadores do reator durante o período de operação;

d) agentes de segurança nas instalações , eles ficam na área protegida e na área
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vigiada (Figura 11) do prédio do reator. Todos os acessos ao prédio do reator são

realizados por meio de antecâmaras;

e)  os agentes de segurança são qualificados de acordo com os itens de treinamento

e qualificação definidos no Plano de Proteção Física da instalação, antes de

serem designados para tarefas de proteção física. O Sistema de Controle de

Acesso  SCA da entrada principal da área protegida é composto por torniquete

gerenciado por software, liberado por meio de crachá magnético (Figura 12);

f)  a força de segurança é composta por funcionários da instalação e de empresa

terceirizada, sendo que a coordenação e a supervisão são realizadas por

funcionários da instalação;

g)  os agentes de segurança são treinados, de acordo com os itens de treinamento e

qualificação definidos no Plano de Proteção Física, antes de serem designados

para tarefas de proteção física;

h)  são usados códigos especiais de identificação de comunicação nas diversas

portarias, de acordo com o Plano de Emergência Radiológica PER;

i) detector de metais na sala de emergência;

j) os equipamentos relacionados à proteção física da área vigiada são submetidos

a inspeção e manutenção, conforme definido no Plano de Manutenção

Preventiva;

k)  em situação de emergência da instalação conta com o apoio dos seguintes

órgãos discriminados no Plano de Proteção Física do IPEN: Policia Militar do

Estado de São Paulo, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil;
l)  a entrada do prédio do reator é permanentemente vigiada pela força de

segurança terceirizada. O sistema de controle de acesso complementa a

existência de barreira física real (parede de concreto armado do edifício de

contenção e porta de aço temperado e dotada de leitora inteligente de

aproximação). Além disso, medidas administrativas rígidas de registros,

inspeções e controle de acesso são tomadas para evitar a intrusão de pessoas

ou objetos não autorizados dentro da área vital.
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Figura 9 - Barreira física e vídeo-câmera para monitoramento

Fonte: Autor da dissertação

Figura 10 - Portal de monitoração radiológica na sala de emergência

Fonte: Autor da dissertação
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Figura 11- Agentes de segurança e antecâmera de acesso ao prédio do reator.

  Fonte: Autor da dissertação

Figura 12 - Portaria da área vigiada e sistema de controle de acesso

Fonte: Autor da dissertação
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5 RESULTADOS

Entre as camadas de proteção: área vigiada, área protegida e área vital

(COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 2011) estão as barreiras de

proteção formadas pelos elementos de retardo: portas, janelas, muro, cerca e

parede. São considerados dois tipos de ameaça: externa e interna. A avaliação é

feita através de análises dos possíveis caminhos a serem percorridos pelo intruso

em direção ao alvo, das probabilidades de detecção, atuação das barreiras e

probabilidade de interrupção da ação de intrusão (WORKSHOP, 2011).

O subsistema de detecção é de vital importância na determinação da eficácia

satisfatória do SPF. Os sensores de intrusão devem estar sempre instalados nos

limites perimétricos das áreas, a eficácia alta é determinada por sensores eletrônicos

que emitem alarme sonoro para sala de emergência, para que os agentes de

segurança o avaliem através das câmeras de vídeo, e, se for o caso, tomem as

medidas necessárias em curto período. Sensores que não emitem alarmes são

considerados de baixa eficácia, exemplo: sistema de vídeo câmera sem alarme,

guardas, etc. A Tabela 2 fornece valores estimados para cálculo de PD (GARCIA,

2001).

Tabela 2 - Valores estimados para detecção

Tipos de detectores Eficácia
qualitativa

Probabilidade de detecção (%)
PD

Ronda Muito Baixa 10

CFTV Baixa 25

CFTV/Ronda Média 50

Sensor/CFTV/Ronda Alta 75

Sensor/CFTV/Guarda Muito Alta 90

Fonte: Baseado tabela 13.1, p.248 (GARCIA, 2001).

Estes parâmetros foram pré-estabelecidos para a avaliação do SPF do Reator:

 Valor de PN=50%

 TI=TA+TR

 Valores de PD baseados em informações do SNL (Tabela 2)

 TR=X30s, valor médio. Medido através de simulação prática.

A intrusão via espaço aéreo e subterrâneo não fazem parte dos cenários mais

críveis.
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5.2 Simulações de Intrusão e sabotagem
Após a avaliação de vários cenários em table-top, foram escolhidos três

cenários considerados de maior vulnerabilidade para o sistema.

5.1.1 Cenário 1:
Simulação de Intrusão: A ação simulada de intrusão aconteceu com reator

fora do período de operação. Na Figura 13 está o diagrama de sequência de

intrusão (DSI) para este cenário.

a) 12h25min Início.

b)  12h25min15s Penetrar área vigiada.

c) 12h27min16s Percurso.

d) 12h27min35s Penetrar área protegida.

e) 12h29min11s Percurso.

f) 12h29min22s Barreira.

g) 12h29min22s Alvo.

h) 12h29min22s Fim.

Os valores de tempo obtidos na ação de intrusão (Tabela 3), para superação

das barreiras de retardo (percurso, penetração de cerca, correr, etc) foram obtidos

através de gráficos e tabelas fornecidas pelo SNL (WORKSHOP, 2011).

Tabela 3 - Atuação dos elementos de detecção e retardo cenário 1

Ação

de intrusão

Elemento

de retardo

Elementos de

detecção

Tempo

mínimo (s)

Probabilidade

máx. detecção

1 Penetrar A. Vigiada Barreira-1 Ronda 15 10%

2 Correr distância (m) Percurso Ronda+Guarda 121 25%

3 Penetrar A. Protegida Barreira-2 CFTV+Ronda 19 50%

4 Correr distância (m) Percurso CFTV+Ronda 96 50%

5  Alvo Barreira-3 Guarda+CFTV 11

Total: 262 s

75%

Fonte: Autor da dissertação
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Figura 13: Sequência de intrusão para o cenário 1

Fonte: Baseado em curso ministrado por SNL (WORKSHOP, 2011).

Na Figura 14, há a simulação prática de intrusão, através de penetração das

camadas de proteção. Os números de 1 a 5 indicam as ações realizadas pelo

intruso. Os elementos de retardo são as distâncias percorridas pelo intruso e as

barreiras que separam a área limitada da área vigiada e a área vigiada da área

protegida.

Na figura 15, estão todas as informações obtidas a serem analisadas na linha

do tempo das ações. O tempo de conclusão (TC) é o tempo estimado para que o

intruso conclua o seu objetivo, começa a ser contado logo após o inicio da

penetração da área limitada para a área vigiada. O tempo de detecção é período em

que inicia a probabilidade de detecção (T0) e termina após a comunicação do evento

à força-resposta (TA). O tempo ocorrido durante a avaliação do alarme está contido

dentro do tempo de detecção.
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Figura 14 - Métrica do cenário 1

   Fonte: Autor da dissertação

O tempo de retardo é tempo em que as barreiras atuaram para atrasar a ação

de intrusão. Esse tempo inicia-se após a probabilidade de atuação do primeiro

detector e termina, juntamente com o tempo estimado para o término de conclusão

da ação de intrusão. Os dados da Tabela 3 estão informados nesta Figura 15.

Para esse cenário, o ponto crítico de detecção possibilitou que a ação da força-

resposta obtivesse êxito, a probabilidade de detecção de 10% na 1ª ação de intrusão

foi considerada como efetiva.

Figura 15 - Linha do tempo para o cenário 1

         Fonte: Baseado na figura 5.7, p. 58 (GARCIA, 2001).



45

5.1.2 Cenário 2
Simulado de intrusão: A ação simulada de intrusão aconteceu no período

diurno, durante o tempo em que o reator estava operando na potência de 4,5 MWt.

Na Figura 16 está o diagrama de sequência de intrusão - DSI para o cenário 2.

a) 15h05min0s Início.

b) 15h05min16s Penetrar área vigiada.

c) 15h05min49s Percurso.

d) 15h06min0s Penetrar área protegida.

e) 15h06min21s Percurso.

f) 15h06min32s Barreira.

g) 15h06min32s Alvo.

h) 15h06min32s Fim

Figura 16 - Sequência de intrusão para o cenário 2

Fonte: Baseado em curso ministrado por SNL, 2008 (WORKSHOP, 2011).
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Os tempos obtidos para elementos de retardo, percurso e rompimento de

cerca foram obtidos através de gráficos e tabelas fornecidas pelo SNL

(WORKSHOP, 2011). Os dados da Tabela 4, obtidos para probabilidade de

detecção (PD) foram baseados em informações fornecidas pelo SNL (GARCIA, 2001,

p.248).

Tabela 4 - Atuação dos elementos de detecção e retardo para o cenário 2

Ação de Intrusão Elemento de
Retardo

Elementos de
Detecção

T. Mínimo
(s)

Prob. Máx.
Detecção

1 Penetrar A. vigiada Barreira-1 Guarda+CFTV 16 75%

2 Percurso Percurso Ronda 33 10%

3 Penetrar A. protegida Barreira-2 CFTV+Ronda 11 50%

4 Percurso Percurso CFTV+Ronda 21 50%

5 Barreira Barreira-3 CFTV+Guarda 11

Total: 92

75%

Fonte: Autor da dissertação

A Figura 17 apresenta a simulação prática de intrusão, através do rompimento

das barreiras das áreas limítrofes de proteção. Os números de 1 a 5 indicam as

ações realizadas pelo intruso. Os elementos de retardo são as distâncias percorridas

pelo intruso e as barreiras que separam a área limitada, da área vigiada e a área

vigiada, da área protegida.

Figura 17 - Métrica do cenário 2

 Fonte: Autor da dissertação

Na figura 18, estão todas as informações obtidas para serem analisadas na

linha do tempo das ações. O tempo de intrusão é o tempo estimado para que o
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intruso realize seu objetivo, começa a ser cronometrado logo após ele iniciar a

penetração da área limitada para a área vigiada. O tempo de detecção é o período

em que se inicia a probabilidade de detecção e termina após a comunicação do

evento à força-resposta. O tempo ocorrido durante a avaliação do alarme está

contido dentro do tempo de detecção.

O tempo de retardo é tempo em que, durante as barreiras, atuaram para

atrasar a ação de intrusão. Esse tempo inicia-se após a probabilidade de atuação do

primeiro detector e termina juntamente com o tempo estimado para o término de

conclusão da ação de intrusão. Os dados obtidos na Tabela 4 estão informados na

Figura 18.

Para esse cenário, o ponto-crítico de detecção possibilitou que a ação da

força resposta não obtivesse êxito.

Figura 18 - Linha do tempo das ações do cenário 2

Fonte: Baseado na figura 5.7, p.58 (GARCIA, 2001).
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5.1.3 Cenário 3
Simulado de sabotagem: No interior do prédio do reator, existem poucos

recursos para inibição de atos de sabotagem (WORKSHOP, 2013). Estando dentro

do prédio, as pessoas podem acessar qualquer área vital, somente as vídeo-

câmeras instaladas no local pode inibir esse tipo de ação. Sendo assim, não é

conveniente simular sabotagem para avaliar o sistema, pois estaria expondo

demasiadamente as vulnerabilidades da instalação.

5.2 Avaliação do sistema de proteção física
Os resultados obtidos (Tabela 5) nas simulações práticas para avaliação do

SPF estão abaixo dos valores recomendados. No sistema, existem vulnerabilidades

as quais não permitem que o resultado seja satisfatório. Para as ameaças avaliadas

como possíveis, nos cenários simulados foi considerado o valor de PN=50%.  O valor

de PI é determinado em função dos valores de PD.

PI= 1- (PND).  PND é a probabilidade de não detecção,  ou  seja,  se  PD=10% então,

PND=90%.

Tabela 5 - Avaliação da eficácia do sistema de proteção física

CENÁRIO

PD

(%)

PI

(%)

PN

(%)

PE

(%)

TC

(s)

TI

(s) RESULTADOS

RISCO

(%)

1 10 10 50 30 262 257 TI < TC 70

2 75 75 50 40 92 247 TI > TC 60

3 * * * * * * * *

Fonte: Autor da dissertação

PD= Probabilidade de detecção

PND= Probabilidade de não-detecção

PI= Probabilidade de interrupção

PN= Probabilidade de neutralização

PE= Probabilidade de eficácia

TC= Tempo de conclusão do adversário

TR= Tempo-resposta da força de segurança

TI= Tempo de interrupção da ação de intrusão
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5.2.1 As vulnerabilidades:
A seguir serão apresentadas as vulnerabilidades encontradas:

1. Os elementos de detecção de intrusão nas áreas limítrofes são de baixo PD.

2. Faltam barreiras para impedir intrusão de carros nas áreas: vigiada e protegida.

3. Falta instaurar programa de cultura de segurança física aos funcionários do

Centro.

4. Iluminação de baixa intensidade em pontos vulneráveis do Centro.

5. Falta treinamento para atuação da força de segurança.

6. Os meios para detecção e barreiras contra tentativa de invasão do espaço aéreo

do reator precisam ser considerados.

7. A sequência apresentada mostra o grau de vulnerabilidade do SPF da

instalação.

8. Comunicação entre os guardas produz alto valor de TA em situação de

emergência.

9. Os meios para detecção e barreiras contra invasão do espaço subterrâneo do

reator precisam ser considerados.

5.3 Recomendações
As recomendações são apresentas para que os pontos fracos do sistema

determinados nessas pesquisas sejam minimizados, e o valor da eficácia seja

aumentado.

5.3.1 Medidas contra intrusão:
1. Instalar botão antipânico na área protegida.

2. Intensificar ronda noturna no interior da área protegida.

3. Implantar na instalação a cultura de segurança física (INTERNATIONAL ATOMIC

ENERGY AGENCY, 2008B), fazer com que as portas fiquem fechadas, pois o

simples ato de fechar uma porta aumenta muito a segurança da instalação.

4. Diminuir o tempo-resposta da força de segurança.

5. Terminar elaboração do Plano de Ameaça Base (PAB).

6. Instalar sensores de tecnologia avançada, internos e externos para evitar

intrusão nas áreas.

7. Projetar um sistema de proteção física integrado com o corpo de bombeiros



50

policia militar e segurança da cidade universitária para prover meios para rápida

localização e recuperação de material desviado para fora do instituto

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2015B).

8. Instalar barreiras para aumentar o tempo de conclusão da ação de intrusão.

9. Aumentar a proteção dos guardas e equipamentos da sala de emergência.

10. Resolver problemas observados nos Exercícios de Emergência (ESE).

5.3.2 Medidas contra sabotagem:
1. Instalar detectores de material nuclear nas saídas da área vital.

2. Instalar detectores de material nuclear nas saídas da área protegida.

3. Sugerir exames psicológicos aos profissionais de proteção radiológica.

4. Reforma do claviculário e criar critério rigoroso para controle de chaves.

5. Estabelecer a regra de duas pessoas para execução de tarefas nas áreas

 vitais.

6. Instalar meios para controle de acesso interno as área vital.

7. Melhorar iluminação em pontos críticos da área protegida.

8. Criar rotina de inspeção da área vital e área protegida em todo início e final de

operação.

9. Instalar barreiras para inibir tentativas de sabotagem.

10. Terminar elaboração do Plano de Ameaça Base (PAB).
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6 CONCLUSÃO

Após a avaliação do sistema de proteção física do reator nuclear de

pesquisas (VAZ; CONTI, 2013), considerando que as ameaças foram

superestimadas e os cenários críveis, constatou-se que a eficácia do sistema está

baixa devida existência de vulnerabilidades.

Na simulação do cenário-1, a ação de intrusão foi interrompida antes de sua

conclusão, porém, o cálculo de PE ficou em 30%, abaixo do valor recomendado, isso

aconteceu porque o valor de PD de 10% foi considerado como possível. Com  o

cálculo de TI < TC houve interrupção da ação de intrusão, além de chegar a tempo

para interromper a ação, é importante que a força de segurança seja treinada e

equipada o suficiente para neutralizá-la. Na simulação do cenário-2,  a  ação  do

adversário foi concluída sem que houvesse interrupção da ação pela força de

segurança. Apesar de PD ser alto (75%) não houve tempo suficiente para

interromper e neutralizar a ação estimada em 92 s, sendo que o tempo de resposta

(TR) da força de segurança é de X30 s. A simulação do cenário-3 não foi realizada

porque o SPF do IEA-R1 apresenta diversas vulnerabilidades (WORKSHOP, 2013)

para ação de sabotagem. Aconselha-se que seja redigido e aplicado o Plano de

Ameaça Base - PAB, tendo como referência o DBT- Design Basis Threat

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2009C) publicado pela AIEA. Que

as recomendações apresentadas pela presente dissertação sejam analisadas e, se

possível implementadas, visando diminuir as vulnerabilidades do sistema, de tal

forma a minimizar os riscos das ameaças internas (sabotagem e desvio de MN) e

externas (terrorismo e roubo de MN). Implementando as melhorias recomendadas o

risco local será minimizado.

O Sistema de Proteção Física de uma instalação é considerado eficaz quando

ele diminui o risco de ataque (qualquer ação dolosa contra a instalação) ao alvo, a

um valor recomendado pelo projetista do sistema. A padronização do Sistema de

Proteção Física nos diversos Centros do IPEN e a inclusão deles no sistema da

qualidade, são atitudes que implicarão na melhoria da segurança nuclear do

Instituto.

Para finalizar,  é importante a reflexão de que a metodologia adotada na

presente dissertação, parte do princípio que o ataque vai ocorrer (PA=1) e as

consequências serão altas (C=1).
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ANEXO 1
Fórmula para cálculo de risco (GARCIA, 2001)

R= [PA (1- PE)]C

R=Risco

PA=Probabilidade de que o ataque vai ocorrer

PE=Probabilidade de o SPF impedir um ataque adversário.

C=Medida das Consequências

Considerando PA=1 (o ataque vai ocorrer) e
C=1 (consequências serão altas).
Teremos: R= (1  PE),

Logo: PE = PI X PN
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GLOSSÁRIO (INTERNATIONAL AGENCY OF ATOMIC ENERGY, 2007;

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 2015)

Área vigiada área de segurança adjacente e exterior a uma ou mais áreas

protegidas, mantida em constante vigilância, cercada e demarcada com avisos e

sinais adequados, que alertam se tratar de área de segurança com acesso

controlado.

Área protegida área de segurança mantida em constante proteção, cercada por

uma barreira física com número reduzido de acessos controlados e que envolve: a)

uma ou mais áreas vitais da mesma instalação nuclear; ou, b) uma instalação

nuclear desprovida de área vital.

Área vital área de segurança necessariamente interna a uma área protegida,

contendo equipamento vital e/ou material nuclear, no interior de uma estrutura cujas

paredes, teto e piso, constituem barreira física.

Área de segurança área delimitada com vistas à proteção física de uma ou mais

unidades operacionais, em grau de proteção apropriado à natureza da área: vigiada,

protegida ou vital.

Apoio suplementar - as organizações militares das forças armadas, da polícia

militar e do corpo de bombeiros, as repartições da polícia federal, a polícia civil

estadual 4 e de outras polícias, que tenham jurisdição na área em que a segurança

se faz necessária e que poderão apoiar, dentro de suas respectivas esferas de

competência, uma unidade operacional, mediante solicitação desta.

Barreira física cercas, paredes ou muros, tetos e pisos possuindo características

de construção e resistência compatíveis com a natureza da área de segurança

correspondente de modo a impedir a intrusão na área delimitada.

Ciclo do combustível nuclear série de etapas envolvendo o fornecimento de

combustível para reatores nucleares de potência. Inclui a extração do minério e seu
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tratamento, a conversão em UF6, o enriquecimento isotópico, a fabricação do

elemento combustível, a geração de energia termonuclear, o reprocessamento do

combustível para recuperação do material físsil que permanece no combustível

usado e a colocação dos rejeitos radioativos em depósito.

Comunicações de segurança ligações internas e externas estabelecidas por

uma unidade operacional com a finalidade de atender às necessidades de

segurança da mesma.

Cultura de segurança conjunto de características e atitudes de organizações e de

indivíduos que estabelece como prioridade maior que as questões de segurança da

instalação receberão atenção proporcional à sua importância.

Defesa em profundidade  Na defesa em profundidade, quanto mais o intruso se

aproxima do possível alvo maior serão as barreiras a serem superadas por ele, de

modo que ele falhe ou desista da tentativa de realizar sua missão, ou ainda que ele

venha a ser interrompido e neutralizado na sequência de sua missão.

Dispositivo de alarme dispositivo destinado a detectar e alertar, por meio de

sinais audíveis e/ou visíveis, qualquer tipo de intrusão ou interferência.

Equipamento especificado equipamento especialmente projetado ou preparado

para o processamento, uso ou produção de material nuclear ou material

especificado.

Emergência radiológica emergência na qual existe, ou é observado que existirá,

perigo devido à exposição à radiação ionizante.

Emergência nuclear emergência na qual existe, ou é observado que existirá,

perigo devido à liberação de energia resultante de uma reação em cadeia nuclear ou

do decaimento dos produtos de uma reação em cadeia.

Equipamento vital  equipamento, sistema, dispositivo ou material cuja falha,

destruição, remoção ou liberação é capaz de, direta ou indiretamente, provocar uma
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situação de emergência para a Unidade Operacional em que estiver localizado.

Fonte radioativa material radioativo utilizado como fonte de radiação.

Força de apoio a grande unidade, a unidade ou organização militar das forças

armadas ou organização militar  das  forças auxiliares, previamente designada para

apoiar na esfera de sua competência, determinada unidade operacional submetida a

uma situação de emergência.

Força de segurança pessoal equipado e treinado para garantir a proteção física

da unidade operacional e atender às situações de emergência. Em áreas vitais a

força de segurança deve atuar, obrigatoriamente, sob a orientação do pessoal da

operação; em áreas protegidas e em áreas vitais, a força de segurança deve

compreender somente guardas próprios, sendo vedada a contratação de firmas

particulares para esse fim.

Guarda indivíduo selecionado e treinado para a atividade de proteção física,

uniformizado e, preferencialmente, portando arma de fogo.

Instalação nuclear unidade operacional na qual o material nuclear, nas

quantidades autorizadas pela CNEN,  é  produzido, processado, reprocessado,

utilizado, manuseado ou estocado. Não se incluem nesta definição os locais de

armazenamento temporário de material nuclear durante o transporte.

Materiais do interesse do programa nuclear brasileiro materiais nucleares,

materiais radioativos, materiais especificados, equipamentos vitais e equipamentos

especificados, envolvidos em projetos e atividades do programa nuclear brasileiro.

Daqui por diante, serão referidos, simplesmente, como materiais de interesse.

Material especificado material que seja especialmente preparado para o

processamento, uso ou produção de material nuclear.

Material nuclear qualquer material fértil ou físsil especial de que trata o artigo 2º

da Lei n º 4.118, de 27/Agosto/1962.
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Material radioativo material emissor de qualquer radiação eletromagnética ou

particulada, direta ou indiretamente ionizante.

Patrulhamento verificação de barreiras físicas, selos e outros pontos importantes,

executada por dois ou mais guardas a intervalos irregulares.

Plano de proteção física documento sigiloso que descreve a proteção física de

determinada Unidade Operacional, de acordo com os requisitos desta Norma.

Ponto-crítico  local em que o sistema de proteção física oferece alta

vulnerabilidade.

Programa nuclear brasileiro conjunto dos projetos e atividades relacionados com

a utilização, para fins pacíficos, da energia nuclear, segundo orientação, controle e

supervisão do governo federal.

Proteção física conjunto de medidas destinadas:

a) a evitar atos de sabotagem contra materiais, equipamentos e instalações;

b) a impedir a remoção não autorizada de material, em especial, nuclear;

c) a prover meios para rápida localização e recuperação de material desviado; e,

d) à defesa do patrimônio e da integridade física do pessoal de uma unidade

operacional.

Reator nuclear de pesquisa  reator nuclear projetado especialmente para fins de

pesquisa e que não seja classificado como reator de teste.

Reator nuclear de potência reator nuclear destinado à geração de energia

elétrica ou calor para processos industriais.

Sabotagem qualquer ato deliberado contra uma unidade operacional, capaz de,

direta ou indiretamente, colocar em perigo a saúde e a segurança dos empregados e

do público em geral, ou de causar impacto econômico ou social.
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Segurança nuclear obtenção de condições operacionais, prevenção e controle de

acidentes ou mitigação apropriada de consequências de acidente, resultando em

proteção de indivíduos ocupacionalmente expostos, do público e do meio ambiente

contra os riscos indevidos da radiação. A segurança é obtida por meio de um

conjunto de medidas de caráter técnico e administrativo, incluídas no projeto, na

construção, no comissionamento, na operação, na manutenção e no

descomissionamento de uma instalação.

Sistema de proteção física (SPF) é um sistema integrado de pessoas,

equipamentos e procedimentos usados para proteger patrimônios e instalações

contra ação terrorista, roubo e sabotagem.

Situações de emergência situações anormais de um projeto ou atividade do

programa nuclear brasileiro que, a partir de um determinado momento, fogem ao

controle planejado e pretendido pelo órgão encarregado de sua execução,

demandando medidas especiais para a retomada de sua normalidade.

Unidade de transporte (UT) unidade operacional compreendendo o conjunto dos

meios, sob chefia única, quando utilizado em transporte de materiais de interesse.

Vigilância observação permanente efetuada por pessoas, animais ou dispositivos

elétricos, eletromecânicos ou eletrônicos.

Zona de isolamento área adjacente à barreira física, desprovida de quaisquer

obstáculos que possam ocultar ou proteger um indivíduo ou um veículo.


