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RESUMO 

 
 

A utilização de Sistemas de Armazenamento a Seco como estratégia para o 
gerenciamento de combustível nuclear irradiado é uma solução amplamente utilizada por 
diversos países. Ressalta-se que esse modo de estocagem foi originalmente concebido como 
uma solução temporária/complementar de armazenamento de combustível usado, visto que a 
destinação final recai sobre o reprocessamento e/ou o armazenamento do combustível nuclear 
usado em Repositórios Finais de material radioativo. 

Levando-se em consideração a capacidade limitada de armazenamento de Elementos 
Combustíveis Irradiados (ECI) nas piscinas de combustível usado de Angra I e II (previsão de 
esgotamento em 2021), a Organização Operadora das Usinas Nucleares submeteu ao Órgão 
Regulador Nuclear o projeto da Unidade de Armazenamento a Seco (UAS) para combustíveis 
irradiados como uma alternativa para o gerenciamento do combustível nuclear usado. 

Portanto, este trabalho aborda a utilização de Sistemas de Armazenamento a Seco de 
ECI não só sob o ponto de vista do licenciamento inicial, como também sob a perspectiva da 
operação de longo prazo, uma vez que o Brasil não dispõe, até o momento, de um Repositório 
Final de material radioativo. 

Este trabalho fez uma avaliação de segurança da UAS, através da aplicação da 
metodologia definida no NUREG 1927 [17]. Foram escolhidos três ESCs importantes a 
segurança. A partir disso, foram identificados os materiais e as respectivas condições de 
serviço dos ESCs em questão. Por fim, foram apresentados os mecanismos e efeitos de 
degradação a serem considerados para a operação e extensão de vida dessa instalação.  

Como resultado da avaliação, foram sugeridas recomendações que juntamente com 
aquelas encontradas na literatura (através da pesquisa bibliográfica apresentada na seção 2.7) 
podem orientar a tomada de decisão regulatória no que se refere ao processo de renovação de 
licença de uma UAS operando em território nacional. 

Além disso, pode-se destacar que dentre os ESCs selecionados para avaliação, o que 
requer maior atenção e foco no gerenciamento de mecanismos de degradação em operação de 
longo prazo é o canister, uma vez que o mesmo desempenha a função principal de 
confinamento do material nuclear usada e está sujeito ao mecanismo de degradação que é o 
surgimento de trincas devido a corrosão sob tensão (SCC – Stress Corrosion Cracking). 
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ABSTRACT 

 
 

The use of Dry Casks Storage Systems (DCSS) as a strategy for the management of 
Spent Nuclear Fuel (SNF) is a solution widely used by several countries. It should be noted 
that this approach was originally conceived as a temporary / supplementary SNF storage 
solution, since the ultimate destination is in the reprocessing facility / or storage of SNF in 
Final Repositories of radioactive material.  

Taking into account the limited storage capacity of Angra I and II Spent Fuel Pool 
(expected to be exhausted in 2021), the Nuclear Power Plants Operator has submitted to the 
Brazilian Nuclear Regulatory Body (CNEN) the design of the Dry Storage Unit (UAS) as an 
alternative to SNF management. 

Therefore, this work addresses the use of SNF in Dry Casks Storage Systems not only 
from initial licensing point of view, but also from the perspective of the Long-Term Operation 
(LTO), since Brazil does not have, until now, a Final Repository of radioactive material. 

This work performed a Safety Evaluation applying the methodology defined in 
NUREG 1927 [17]. Three Structures, Systems and Components (SSC), classified as ITS 
(Important to safety), were selected. From this, materials and service environments ware 
identified for those SSCs previously selected. In a second moment the ageing mechanisms 
and degradation effects to be considered in the UAS Long Term Operation were presented. 

As a result of this Safety Evaluation, some recommendations were extracted. These 
recommendations together with those found in the literature (see section 2.7) can guide the 
regulatory decision making regarding to the license renewal of UAS in Brazilian territory. 

In addition, it should be highlighted that among those SSCs selected for this safety 
evaluation, the canister requires greater attention and focus on the management of degradation 
mechanisms in Long-Term Operation, since it performs the main safety function regarding to 
confinement of nuclear material and it is subject to a severe degradation mechanism called 
Stress Corrosion Cracking (SCC). 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Gerenciamento do Combustível Nuclear Irradiado no Brasil 

 

Atualmente existem duas usinas nucleares de potência em operação no país, além de 

uma terceira em fase de construção. O projeto dessas usinas envolve a utilização de urânio 

enriquecido disposto em elementos combustíveis para viabilizar a conversão de energia 

nuclear em energia elétrica. Após a utilização (queima), o combustível irradiado deve ser 

adequadamente armazenado a fim de garantir a remoção apropriada do calor de decaimento 

até que se decida sobre a sua futura destinação. 

O projeto das centrais nucleares brasileiras previu o armazenamento do Elemento 

Combustível Irradiado (ECI) em piscinas que estão dispostas no interior das instalações, 

todavia, a capacidade limitada de armazenamento desses ECI nas referidas piscinas coloca em 

discussão a estratégia brasileira de gerenciamento de combustível nuclear usado. 

De acordo com o projeto conceitual dessas usinas, os elementos combustíveis 

armazenados a um longo período de tempo nas piscinas devem ser transferidos a unidades de 

armazenamento complementares com o intuito de liberar espaço para o acondicionamento de 

elementos combustíveis recém-retirados do núcleo do reator. Estimativas com base no Final 

Safety Analisys Report – FSAR [1] das centrais nucleares Angra 1 e 2 preveem o esgotamento 

da capacidade de armazenamento das piscinas de ECI no ano de 2021. 

Nesse sentido, a Operadora das Usinas Nucleares de Angra dos Reis submeteu à 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) o projeto da Unidade de Armazenamento a 

Seco (UAS) para combustíveis irradiados como uma alternativa para o armazenamento 

complementar de combustível nuclear usado. Atualmente esse projeto encontra-se na fase de 

avaliação do Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS) por parte do corpo técnico 

do órgão regulador nuclear brasileiro. 

 

1.2 Motivação 

 

O uso de sistemas de armazenagem a seco para ECI é uma solução amplamente 

difundida em países com respeitada tradição na operação de usinas nucleares de potência para 
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geração de eletricidade, como EUA, França e Alemanha, entre outros. Entretanto, ressalta-se 

que essa solução foi originalmente concebida como uma solução temporária/complementar de 

armazenamento, visto que a solução definitiva, como já mencionado anteriormente, recai 

sobre o reprocessamento e/ou o armazenamento do combustível nuclear usado em 

Repositórios Finais de material radioativo. 

No Brasil, o projeto da UAS se impõe como um projeto atual e imprescindível à 

continuação da operação das usinas nucleares de Angra dos Reis devido à restrição do espaço 

nas atuais Piscinas de Combustível Usado (PCU). Portanto, torna-se necessário estudar o 

assunto do armazenamento a seco não só sob o ponto de vista do licenciamento inicial, como 

também sob a perspectiva da operação de longo prazo. 

Outro fato motivador desse trabalho é que alguns anos decorridos da entrada em 

operação dos primeiros cascos de armazenamento a seco nos EUA, foi constatada a 

necessidade de se avaliar o envelhecimento dos materiais e componentes atrelados ao projeto 

dos cascos de armazenamento devido ao fato de que as primeiras renovações de licença para 

operação desses sistemas já estavam sendo requeridas no início dos anos 2000 [3]. 

 

1.3 Objetivo 

 

O presente trabalho visa fazer uma avaliação de segurança relacionada à proposta do 

projeto da Unidade de Armazenamento a Seco a ser utilizada pela Eletronuclear (ETN), 

levando em consideração a operação de longo prazo desse tipo de instalação. Essa abordagem 

se faz necessária em virtude de que até a presente data não se discutiu perante a sociedade 

brasileira a possibilidade de reprocessamento do combustível irradiado, tampouco sobre a 

criação do repositório final de materiais radioativos. 

Pretende-se com esse trabalho, através da aplicação da metodologia definida em [17], 

avaliar alguns requisitos necessários à operação de longo prazo desse tipo de instalação. Ao 

final dessa avaliação, serão sugeridas recomendações que juntamente com aquelas 

encontradas na literatura poderão orientar a tomada de decisão regulatória no que se refere ao 

processo de renovação de licença de uma UAS operando em território nacional. 
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1.4 Organização do Trabalho 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica necessária ao desenvolvimento deste 

trabalho. São apresentados os conceitos relacionados aos reatores de potência do tipo PWR, 

assim como é apresentado o conceito de uma Unidade de Armazenamento a Seco (UAS). 

Ainda nesse capítulo são abordados mecanismos de degradação a serem investigados no 

desenvolvimento desta dissertação, bem como a pesquisa bibliográfica feita sobre os referidos 

mecanismos de degradação. 

No Capítulo 3 é abordada a base normativa para o licenciamento de uma UAS, assim 

como a base normativa relacionada à renovação de licença.  

O capítulo 4 expõe a metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho.  

O Capítulo 5 apresenta a aplicação da metodologia definida no NUREG 1927 

(detalhada no Capítulo 3) para avaliação da operação de longo prazo da UAS no Brasil 

(renovação de licença de operação). 

O Capítulo 6 apresenta os resultados referentes a aplicação da metodologia do 

NUREG 1927.  

Por fim, as conclusões do trabalho e as sugestões para estudos futuros são presentadas 

no capítulo 7. 
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2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

2.1 Reatores Tipo PWR (Pressurized Water Reactor) 

 

Segundo Lamarsh [34], os reatores de água pressurizada (PWR – Pressurized-Water 

Reactor) se enquadram na classe geral de reatores à água leve, uma vez que utilizam água 

leve como refrigerante e moderador de nêutrons. Esse tipo de reator é denominado assim, pelo 

fato de que a água utilizada como moderador e refrigerante permanece a uma elevada pressão. 

A FIG. 2.1 mostra o arranjo de um Sistema Primário de um reator PWR com os seus 

principais componentes. Nessa figura, pode-se observar que o sistema apresenta 4 loops 

(circuitos), cada qual com uma bamba de refrigeração e um gerador de vapor e apenas um 

pressurizador que controla as variações de pressão do sistema como um todo. 

 

FIG. 2.1 Arranjo de um sistema PWR – Principais componentes. Adaptado de [34] 
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A FIG. 2.2 mostra o corte da seção transversal do núcleo de um reator do tipo PWR. 

Como indicado na figura, a água (impulsionada pela Bomba de Refrigeração) entra no vaso 

do reator a uma temperatura de aproximadamente 290°C, escoa para a parte inferior do vaso 

pela periferia, servindo como refletor de nêutrons. Em seguida o refrigerante, escoa de forma 

ascendente, passando pelo núcleo e retirando o calor gerado pelo processo de fissão do U-235. 

A água flui para o bocal de saída do vaso a temperatura de aproximadamente 325°C. Para que 

não haja ebulição do refrigerante, o Sistema Primário é mantido a alta pressão 

(aproximadamente. 15Mpa ou 2250psi).[34] 

 

FIG. 2.2 Núcleo de um reator PWR. Adaptado de [34] 

 

Após passar pelo núcleo do reator, a água aquecida transfere essa energia térmica para 

o circuito secundário através de um Gerador de Vapor (GV). Dessa forma, o GV proporciona 

uma interface entre os dois circuitos fechados, mantendo a água do primário isolada do 

ambiente externo.  

Devido ao fato de a água ser um fluido essencialmente incompressível, uma pequena 

variação no seu volume pode causar uma grande variação na pressão do Sistema Primário. Se, 
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por algum motivo houver um decréscimo no volume de água do primário, uma subsequente 

queda na pressão pode levar a vaporização da água que refrigera a núcleo do reator e 

prejudicar a troca térmica e, por conseguinte, danificar os Elementos Combustíveis (EC). Para 

evitar esse problema os reatores PWR são equipados com um sistema de compensação de 

pressão denominado pressurizador, cuja parte superior possui vapor d’água e a parte inferior 

contem água na fase líquida. Aquecedores na parte inferior e aspersores de água na parte 

superior (atuados por diferença de pressão) controlam variações de pressão e volume que 

possam ocorrer no Sistema Primário em virtude da expansão/ contração da água.[34] 

O combustível nuclear utilizado nos reatores PWRs é o dióxido de urânio (UO2) 

enriquecido em U-235 a cerca de 2,5%, utilizado na forma de pastilhas cilíndricas que são 

acondicionadas em tubos de liga de zircônio (Zircaloy-4). Os tubos de Zircaloy-4 são 

fechados por soldagem, em ambiente altamente pressurizado, sendo as pastilhas de UO2 

mantidas sob compressão no interior do tubo por meio de molas helicoidais. As varetas 

combustíveis assim constituídas são agrupadas de maneira compacta através de um arranjo 

quadrado, formando um Elemento Combustível, conforme pode ser visto na FIG. 2.3. Cada 

elemento combustível assim constituído contém diversas varetas combustíveis que são 

mantidas fixas por meio de grades espaçadoras.[35] 

 

FIG. 2.3 Elemento Combustível. Adaptado de [35] 
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2.2 Processo de Fissão e a Energia Liberada 

 

O principal objetivo do projeto e operação de um reator nuclear de potência é a 

utilização da energia liberada pelo processo fissão, através de uma reação em cadeia 

controlada [36]. A FIG. 2.4 traz um esquema da reação de fissão presente no núcleo do reator. 

A fissão ocorre quando um nêutron térmico atinge o núcleo pesado de U-235. Nessa reação 

nuclear, dois novos núcleos mais leves são formados (fragmentos de fissão), ocorre a 

liberação de grande quantidade de energia, além de liberação de ouros nêutrons que serão 

capazes de provocar novas fissões e dar continuidade a uma reação em cadeia.  

 

FIG. 2.4 Processo de fissão. [36] 

 

A energia da reação de fissão, que é de aproximadamente 200 MeV, aparece como 

energia cinética e de decaimento dos fragmentos de fissão, energia cinética dos nêutrons 

oriundos do processo de fissão e energia dos raios γ e neutrinos emitidos. Muitos dos 

fragmentos de fissão são radioativos, sofrendo decaimento β acompanhado por nêutrons. [37] 

Durante a operação do reator, a composição do combustível muda à medida que os 

isótopos físseis de U-235 são consumidos e os produtos de fissão são gerados, dando origem 

ao termo denominado de Burnup [36]. Esse processo mede a energia total liberada nas fissões 

decorrente de certa quantidade de combustível nuclear, e é expressa em megawatt dia (MWd). 

Assim, pela análise de Burnup do combustível, após um determinado período de operação, 

torne-se necessário trocar parte dos EC do núcleo do reator e rearranjar o restante, de modo 

que seja possível operar a planta num nível de potência apropriado por mais um ciclo. 
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Segundo [34], após alguns dias de operação do reator, a radiação beta e gama emitida a 

partir de produtos de fissão em decomposição representa cerca de 7% da potência total de 

saída do reator. Quando o reator é desligado, os produtos de fissão acumulados continuam 

decaindo e liberando energia dentro do reator. Esta energia de decaimento dos produtos de 

fissão pode ser bastante considerável em termos absolutos, e um meio para resfriar os 

Elementos Combustíveis do reator após o desligamento deve ser fornecido. 

Com o intuito de garantir a remoção apropriada desse calor de decaimentos para os 

Elementos Combustíveis retirados do núcleo do reator, os mesmos são armazenados em uma 

piscina de decaimento. A FIG. 2.5 mostra a representação de uma piscina de decaimento, 

também chamada de Piscina de Combustível Usado (PCU) onde são armazenados os EC após 

a sua retirada do núcleo. 

 

FIG. 2.5 Piscina de decaimento. [38] 

 

Depois de passado um determinado tempo na PCU, os ECI já diminuíram 

consideravelmente o seu calor residual e podem ser armazenados a seco, conforme será 

discutido na próxima secção. 
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2.3 Armazenamento a Seco para Combustível Nuclear Usado 

 

Uma das formas de armazenamento a seco de ECI disponíveis comercialmente na 

atualidade é baseada na utilização de canisters (cilindro metálico com estrutura separadora 

interna) que acomodam em seu interior o combustível usado proveniente da piscina de 

elemento combustível (PCU). A FIG. 2.6 mostra esquematicamente as diferentes etapas 

envolvidas na operação desse tipo de tecnologia de estocagem a seco.  

Primeiramente o ECI proveniente do núcleo do reator é acomodado na Piscina de 

Combustível Usado (PCU) para garantir a remoção apropriada do calor de decaimento nessa 

fase inicial. Passado um determinado tempo o calor de decaimento já não é tão intenso e o 

ECI torna-se elegível para ser armazenado a seco.  

No processo de armazenamento a seco, o canister é inserido no casco de transferência 

(FIG 2.6a). Logo após essa etapa, o conjunto canister + casco de transferência é movimentado 

e submerso em um local específico da PCU para que se possa preenchê-lo com os ECIs 

selecionados. A FIG. 2.6b mostra o canister posicionado na PCU para receber o combustível 

irradiado com o auxílio da máquina de manipulação de combustível nuclear. O mesmo 

detalhe pode ser observado em uma operação real mostrada na FIG. 2.7. 

Após o preenchimento do canister com os ECIs, ainda na PCU, posiciona-se a tampa 

para o fechamento do cilindro de armazenamento (FIG. 2.6d) e movimenta-se o conjunto para 

um local adequado onde são efetuadas as etapas de soldagem da tampa ao cilindro (FIG. 2.6e) 

e posterior drenagem da água interna e preenchimento com gás inerte, geralmente gás He – 

Hélio, (FIG. 2.6f). A função do gás inerte é, além de prevenir a oxidação do revestimento da 

vareta de combustível, proporcionar um meio para que ocorra a dissipação de color do 

combustível à interface do canister/ar externo. 

A FIG. 2.6g mostra a etapa de movimentação do canister (inserido no casco de 

transferência) para o interior do casco de proteção definitivo (Overpack). Em FIG. 2.6h 

observa-se o transporte do conjunto canister e Overpack até o local da disposição final. O 

armazenamento final no casco de proteção pode ser feito na posição horizontal ou vertical. A 

FIG. 2.8 mostra um equipamento de transporte utilizado para a movimentação do casco de 

proteção definitivo ao local de armazenamento. Além disso, observa-se nesta imagem o modo 

de armazenamento vertical. Salienta-se que o modo de armazenamento horizontal não é 

espoco da avaliação desse trabalho. 
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FIG. 2.6 Etapas envolvidas na operação de sistemas de armazenagem a seco. [9] 

 
 

(a) Posicionamento do Canister dentro do 
Casco de transferência. 

(b) Casco de transferência + Canister 
posicionado na Piscina de Combustível 

(c) Carregamento de ECI no Canister  (d) Remoção Casco de transferência + 
Canister da Piscina de Combustível 
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FIG. 2.6 Etapas envolvidas na operação de sistemas de armazenagem a seco -Continuação. [9] 

 

 

(e) Fechamento do Canister – Processo 
de soldagem 

(f) Drenagem do MPC já fechado 

(g) Operação de transferência do Canister 
para o Overpack 

(h) Movimentação do Overpack para a 
área de estocagem 
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FIG. 2.7 Posicionamento do canister na PCU. Carregamento de ECIs. [9] 

  

 

FIG. 2.8 Transporte do Overpack e armazenamento vertical. [9] 

 

A dissipação do calor de decaimento proveniente do combustível ocorre por 

convecção natural, garantindo assim, um meio passivo de remoção da energia térmica 

remanescente do combustível usado. 
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A FIG. 2.9 apresenta os principais componentes do sistema de armazenagem a seco do 

modelo HI-STORM FW (Holtec International Storage Module Flood and Wind) do 

fabricante HOLTEC INTERNATIONAL. Nesta figura observar-se uma seção de corte do 

sistema de armazenagem, evidenciando seus principais componentes, bem como o sentido do 

fluxo de ar que proporciona a dissipação do color do combustível para o ambiente externo. 

Cabe ressaltar que a estrutura de concreto (casco de proteção - Overpack), além de 

proporcionar a proteção física e o direcionamento do fluxo de ar interno, também desempenha 

papel primordial na blindagem da radiação. 

  

FIG. 2.9 Detalhe dos principais componentes e da dissipação de calor. [9] 

 

Além do fabricante HOLTEC, existem alguns outros desenvolvedores desses tipos de 

sistemas de armazenagem a seco, como a Transnuclear e a empresa NAC International, os 

quais fornecem esse tipo de solução para o gerenciamento de combustível usado para 

diferentes países. 

A partir de agora, toda vez que se fizer menção ao sistema de armazenamento a seco, 

será considerado o modelo HI-STORM FW, uma vez que se dispõem de dados desse sistema 

para o presente trabalho.  
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2.4 Operação de Longo Prazo para Sistemas de Armazenamento a Seco de 

Combustível Nuclear Usado 

 

A Operação de Longo Prazo, (LTO – Long – Term Operation) é definida, segundo a 

Agência internacional de Energia Atômica como sendo o período de operação da instalação 

nuclear que excede aquele período estipulado na licença inicial de operação.  

Abaixo, na TAB. 2.1 é apresentada a definição dos períodos de operação inicial e 

renovação de licença para o armazenamento a seco de combustível usado adotados pelos 

diferentes países membros da IAEA. [20] - Spent Fuel Performance Assessment and Research foi 

extraída  

TAB. 2.1 Período de licença inicial e renovação para o armazenamento a seco nos diferentes 

países membros [20] 

Condições para licenciamento de instalações de armazenamento a seco nos diferentes países 
membros 

Estados membros Licença inicial Período de Renovação 
Argentina 5 anos* 5 anos* 
Alemanha 40 anos não há 
Hungria  10 anos 10 anos 
Japão Sem limitação N/A 

Espanha 20 anos 20 anos 
Suíça Sem limitação N/A 

Reino Unido Sem limitação (de acordo com a licença do 
reator) N/A 

Estados Unidos 20 20 anos ** 
 

Fonte: IAEA - TECDOC 1771 (2015) 
 

* É parte da licença do reator. O período de renovação é o mesmo do reator 

** Atualmente tanto o período da licença inicial quanto o da renovação é de 40 anos 

 

 

2.5 Mecanismos de Degradação 
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Está seção está estrutura de modo a abordar os principais mecanismos de degradação 

que afetam os componentes a serem avaliados neste trabalho: o Elemento combustível, o 

canister (casco) e o Overpack (Casco de proteção). 

2.5.1 Corrosão 

 

Os conceitos apresentados nesta seção, principalmente os relacionados à classificação 

da corrosão, às equações, às figuras, se baseiam na referência [39], exceto quando 

mencionado em contrário. 

Segundo [39], a corrosão é definida como o ataque destrutivo e não intencional de um 

metal. Esse ataque é eletroquímico e começa geralmente na superfície do material.  

Para os materiais metálicos, o processo de corrosão é normalmente eletroquímico, ou 

seja, consiste em uma reação química na qual há urna transferência de elétrons de uma 

espécie química para outra. Caracteristicamente, os átomos dos metais perdem ou cedem 

elétrons, no que é chamado uma reação de oxidação. O local onde ocorre a reação de 

oxidação é chamado de anodo. Os elétrons gerados de cada átomo de metal que é oxidado 

devem ser transferidos para outra espécie química e tomar-se parte dela, no que é denominado 

reação de redução. O local onde a redução ocorre é denominado catodo. 

 

2.5.1.1 Tipos de Corrosão 

 

Corrosão Uniforme 

O ataque uniforme é uma forma de corrosão eletroquímica que ocorre com intensidade 

equivalente ao longo de toda a superfície que está exposta e, com frequência, gera uma 

incrustação ou um depósito. Do ponto de vista microscópico, as reações de oxidação e 

redução ocorrem de forma aleatória sobre a superfície. 

 

Corrosão galvânica 

A corrosão galvânica ocorre quando dois metais ou ligas com composições diferentes 

são acoplados eletricamente enquanto são expostos a um eletrólito. 

O metal menos nobre, ou mais reativo, naquele ambiente especifico sofrerá corrosão; o 

metal mais inerte, o catodo, será protegido contra corrosão. Diversas medidas podem ser 

tomadas para reduzir significativamente os efeitos da corrosão galvânica, que incluem: 
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a. Se for necessária a junção de metais diferentes, selecionar dois metais que estejam 

próximos um do outro na série galvânica. 

b. Evitar uma razão desfavorável entre as áreas das superfícies do anodo e do catodo; 

utilizando uma área superficial de anodo que seja tão grande quanto possível. 

c. Isolar eletricamente uns dos outros os metais diferentes 

d. Conectar eletricamente um terceiro metal com características anódicas em relação aos 

outros dois (proteção catódica). 

 

Corrosão por frestas 

 

A corrosão eletroquímica também pode ocorrer como consequência de diferenças na 

concentração dos íons ou dos gases dissolvidos na solução eletrolítica e entre duas regiões da 

mesma peça metálica. Para uma pilha de concentração desse tipo, a corrosão ocorre no local 

de menor concentração. Um bom exemplo desse tipo de corrosão acontece em frestas e 

reentrâncias ou sob depósitos de sujeira ou de produtos de corrosão, onde a solução fica 

estagnada e existe uma exaustão localizada do oxigênio dissolvido. A corrosão que ocorre 

preferencialmente nessas posições é chamada de corrosão em fretas. A fresta deve ser larga o 

suficiente para que a solução penetre, embora estreita o suficiente para que haja estagnação; 

geralmente, a largura da fresta é de vários milésimos de um centímetro. 

 

FIG. 2.10 Ilustração esquemática do mecanismo da corrosão em frestas entre duas lâminas 

rebitadas. [39] 
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O mecanismo proposto para a corrosão em frestas está ilustrado na FIG. 2.10. Após o 

oxigênio ter sido exaurido no interior da fresta, ocorrerá a oxidação do metal nessa posição. 

Os elétrons dessa reação eletroquímica são conduzidos através do metal para regiões externas 

adjacentes, onde são consumidos em reações de redução. Em muitos ambientes aquosos, 

observava-se que a solução no interior da fresta desenvolve elevadas concentrações de íons 

H+ e Cl-, os quais são especialmente corrosivos. Muitas ligas que podem ser passivadas são 

suscetíveis à corrosão em frestas, pois os filmes protetores são destruídos com frequência 

pelos íons H+ e Cl-. 

A corrosão em frestas pode ser prevenida pelo uso de junções soldadas, em vez de 

rebitadas ou aparafusadas, pela utilização, sempre que possível, de juntas não absorventes, 

pela remoção frequente de depósitos acumulados e pelo projeto de vasos de contenção que 

evitem áreas de estagnação e que garantam uma drenagem completa. 

 

Corrosão por pites (Puntiforme) 

 

A corrosão por pites é outra forma muito localizada de ataque corrosivo, na qual 

pequenos pites ou buracos se formam. Ordinariamente, eles penetram a partir do topo de uma 

superfície horizontal para o interior do material, em uma direção praticamente vertical. Esse é 

um tipo de corrosão extremamente traiçoeiro, que com muita frequência não é detectado e 

acarreta uma perda de material muito pequena até ocorrer a falha.  

O mecanismo para a corrosão por pites é provavelmente o mesmo da corrosão em 

frestas no sentido de que a oxidação ocorre no interior do próprio pite, com uma redução 

complementar na superfície. Supõe-se que a força da gravidade faça com que os pites cresçam 

para baixo, com a solução na extremidade do pite tornando-se mais concentrada e densa 

conforme progride o crescimento do pite. Um pite pode ser iniciado por um defeito superficial 

localizado, tal como um arranhão ou uma pequena variação na composição. De fato, foi 

observado que amostras com superfícies polidas exibem maior resistência à corrosão por 

pites. Os aços inoxidáveis são razoavelmente suscetíveis a essa forma de corrosão; no entanto, 

a adição de aproximadamente 2% de molibdênio aumenta significativamente a resistência 

desses aços à corrosão. 

 

Corrosão Intergranular (contorno de grão) 
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Como o nome sugere, a corrosão intergranular ocorre preferencialmente ao longo dos 

contornos de grão para algumas ligas e em ambientes específicos O resultado final desse 

processo é uma amostra macroscópica que se desintegra ao longo dos seus contornos de grão. 

Esse tipo de corrosão ocorre, principalmente, em alguns aços inoxidáveis.  

Quando aquecidas a temperaturas entre 500°C e 800°C durante períodos de tempo 

suficientemente longos, essas ligas tornam-se sensíveis ao ataque intergranular. Acredita-se 

que esse tratamento térmico permita a formação de pequenas partículas de precipitados de 

carbeto de cromo (Cr23C4), pela reação entre o cromo e o carbono no aço inoxidável. Essas 

partículas se formam ao longo dos contornos de grão, como está ilustrado na FIG. 2.11. Tanto 

o cromo quanto o carbono devem difundir-se até os contornos de grão para formar os 

precipitados, o que deixa uma zona pobre em cromo adjacente ao contorno de grão. 

Consequentemente, essa região do contorno de grão fica altamente suscetível à corrosão, 

 

FIG. 2.11 Ilustração das zonas com precipitados de carbeto de Cromo. [39] 

A corrosão intergranular é um problema especialmente sério na soldagem de aços 

inoxidáveis, sendo frequentemente denominada degradação da solda.  

Os aços inoxidáveis podem ser protegidos da corrosão intergranular pelas seguintes 

medidas:  

a. Submetendo o material sensibilizado a um tratamento térmico em temperatura 

elevada na qual todas as partículas de carbeto de cromo são redissolvidas;  

b. Reduzindo a teor de carbono abaixo de 0,03%p C, de modo que a formação de 

carbeto seja mínima e; 
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c. Ligando o aço inoxidável com outro metal, tal como o nióbio ou titânio, que 

apresente maior tendência a formar carbetos que o cromo, de modo que o cromo 

permaneça em solução sólida. 

 

Fragilização por Hidrogênio 

Várias ligas metálicas, especificamente alguns aços, apresentam urna redução 

significativa na ductilidade e no limite de resistência à tração quando o hidrogênio atômico 

(H) penetra no material. Esse fenômeno é chamado apropriadamente de fragilização por 

hidrogênio. Os termos trincamento induzido pelo hidrogênio e trincarnento sob tensão devido 

ao hidrogênio também são por vezes empregados.  

Em termos objetivos, a fragilização por hidrogénio é um tipo de falha em resposta a 

tensões de tração (aplicadas ou residuais). A falha ocorre como fratura frágil catastrófica, 

conforme as trincas crescem e se propagam rapidamente. O hidrogênio em sua forma atômica 

(H, em contraste com sua forma molecular, H2,) difunde-se intersticialmente através da rede 

cristalina, e concentrações tão pequenas quanto algumas partes por milhão podem levar ao 

trincamento. Além disso, as trincas induzidas pelo hidrogênio são mais frequentemente 

transgranulares, embora sejam observadas fraturas intergranulares em alguns sistemas de 

ligas. Diversos mecanismos têm sido propostos para explicar a fragilização pelo hidrogênio, a 

maioria desses mecanismos está baseada na interferência ao movimento de discordâncias pelo 

hidrogênio dissolvido. 

2.5.2 Trincas de Corrosão Sob Tensão (SCC – Stress Corrosion Craking) 

 

A corrosão sob tensão, algumas vezes denominada trincamento por corrosão sob 

tensão, resulta da ação combinada de uma tensão de tração, um ambiente corrosivo aplicados 

a um material suscetível a esse tipo de degradação. Conforme ilustrado na FIG. 2.12, as três 

influências são necessárias para a ocorrência de SCC. De fato, alguns materiais virtualmente 

inertes em um meio corrosivo específico tornam-se suscetíveis a essa forma de corrosão 

quando uma tensão é aplicada.  

Pequenas trincas se formam e então se propagam em uma direção perpendicular à da 

tensão, com o resultado de que eventualmente poderá ocorrer uma falha. O comportamento ao 

ocorrer a falha é característico daquele exibido por um material frágil, apesar de a liga 

metálica poder ser intrinsecamente dúctil. Além disso, as trincas podem se formar sob níveis 
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de tensão relativamente baixos, significativamente menores que o limite de resistência à 

tração.  

 

FIG. 2.12 Fatores que afetam a ocorrência de SCC. 

 

A maioria das ligas é suscetível à corrosão sob tensão em ambientes específicos, 

especialmente sob níveis de tensão moderados. Por exemplo, a maioria dos aços inoxidáveis 

corrói sob tensão em soluções que contém íons cloreto. 

A tensão que produz o trincamento por corrosão sob tensão não precisa ser aplicada 

externamente, ela pode ser uma tensão residual proveniente de operações de soldagem ou 

deformações a frio, como é o caso de estampagem e dobramento. 

 

Métodos de ensaio para determinação da influência de fatores mecânicos na SCC 

 

Segundo Gentil [40], diversos grupos de normalização internacional têm-se preo-

cupado em definir métodos unificados de ensaios de corrosão sob tensão. Como exemplo, 

citam-se as atividades do grupo de trabalho em métodos de ensaio para corrosão sob tensão da 

Federação Europeia de Corrosão, assim como grupos semelhantes da ASTM (American 

Society for Testing and Materials) e ISO (International Standard Organization). 

Porém, um certo número de ensaios tem sido adotado na prática, como instrumentos 

capazes de comparar as observações de vários investigadores e que são, na sua maioria, 

conduzidos em condições de corrosão especialmente severas, servindo, portanto, como meio 

de triagem para a eliminação de materiais inteiramente inservíveis às condições em questão. 

De um modo geral, todos os ensaios consistem em submeter o material em questão à 

solicitação mecânica e à ação de um agente fraturante específico. 
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Os corpos-de-prova podem ser tensionados por meio de cargas fixas — são os 

chamados ensaios a carga constante — ou então submetidos a uma deformação inicial — 

ensaios a deformação constante. Os primeiros em geral exigem aparelhagem mais 

complicada, porém têm a vantagem de o esforço aumentar à medida que a trinca penetra o 

material, sendo assim o processo de fratura é acelerado. Os corpos-de-prova de deformação 

fixa, no entanto, têm suas tensões relaxadas pelo processo de fratura, e o processo pode vir a 

ser detido antes que a fratura completa se verifique. 

A geometria dos corpos-de-prova, em geral, obedece a duas classes principais: 

cilindros tensionados axialmente e barras ou chapas tensionadas (FIG. 2.13). Como referência 

para padrões de ensaios de SCC da ASTM, pode-se citar a norma ASTM G30 – Standard 

Practice for Making and Using U-Bend Stress-Corrosion Test Specimens. 

 

FIG. 2.13 Geometria de corpos-de-prova para ensaios de corrosão sob tensão. [40] 
 

2.5.3 Taxa de Penetração da Corrosão 

 

 Embora a corrosão seja um mecanismo eletroquímico e que envolva parâmetros 

termodinâmicos, do ponto de vista de engenharia, o que realmente importa é a estimativa da 

taxa na qual os sistemas corroem. Nesse sentido, define-se um importante parâmetro para a 

corrosão, a taxa de penetração da corrosão (TPC), que representa a perda de espessura de 

material por unidade de tempo, e é expressa pela EQ 2.1 abaixo: 
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     (2.1) 

W é a perda de massa após um determinado tempo [mg] 

ρ é amassa específica do material [g/cm³] 

A = área do material [cm²] 

T = tempo de exposição [h] 

K = constante [87,6 mm/ano] 

2.5.4 Fluência 

 

A fluência se caracteriza pela deformação permanente e dependente do tempo quando 

materiais são submetidos à tensão constante. Tanto a temperatura quanto o nível de tensão 

influenciam as características da fluência. [39]. 

Foram desenvolvidas relações empíricas nas quais a taxa de fluência estacionária é 

expressa em função da tensão e da temperatura, conforme pode ser observado na EQ 2.2, 

abaixo: 

   (2.2) 

K2 e n são constantes relacionadas ao material. 

σ é a representa a tensão do material [Mpa] 

Qf é energia de ativação para o processo de fluência [J/g.mol] 

R é a constante dos gases [8,31 J/g.mol.K] 

T é a temperatura [k] 

2.5.5 Fadiga Térmica 

 

A fadiga térmica é induzida normalmente em temperaturas elevadas, devido a tensões 

térmicas variáveis. Tensões mecânicas devidas a uma fonte externa não precisam estar 

presentes. A origem dessas tensões térmicas está na restrição à expansão e ou contração 

dimensional que normalmente deveria ocorrer em um membro estrutural sujeito a variações 

de temperatura. A magnitude de uma tensão térmica desenvolvida por uma variação de 
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temperatura, T, depende do coeficiente de expansão térmica,, e do módulo de 

elasticidade, E, de acordo com a EQ 2.3: 

 

     (2.3) 

2.6 Soldagem  

 

Uma abordagem específica sobre processo de soldagem é apresentada nessa seção em 

virtude de este ser um processo importante e inerente a fabricação dos canisters utilizados nos 

Sistemas de Armazenamento a Seco e também por ser um processo utilizado na etapa de 

operação da UAS, quando do fechamento do canister já carregado de ECI.  

A soldagem geralmente é realizada com a aplicação localizada de calor e/u deformação 

plástica. Como resultado, alterações das propriedades do material, nem sempre desejáveis ou 

aceitáveis, podem ocorrer na região da junta. A maioria destas alterações depende das reações 

ocorridas durante a solidificação e resfriamento do cordão de solda de sua microestrutura 

resultante [41] 

Na maioria dos processos de soldagem, a junta precisa ser aquecida até uma 

temperatura adequada. Em particular, na soldagem por fusão, trabalha-se com fontes de calor 

de elevada temperatura e concentradas. Esta aplicação concentrada de energia gera, em 

pequenas regiões, temperaturas elevadas, altos gradientes térmicos (102a 103 °C/mm), 

variações bruscas de temperatura (de até 103°C/s) e, consequentemente, extensas alterações de 

microestrutura e propriedades, em um pequeno volume de material. 

Segundo [41], o fluxo de calor na soldagem pode ser dividido, de maneira simplificada, 

em duas etapas básicas: fornecimento de calor à junta e dissipação deste calor pela peça. 

Na primeira etapa, um parâmetro importante para caracterizar o processo é a energia de 

soldagem (aporte térmico ou heat input) definida como a quantidade de energia fornecida à 

junta por unidade de comprimento da mesma. Na soldagem a arco, pode-se considerar o arco 

como a única fonte de calor, e a sua energia de soldagem pode ser expressa por: 

      (2.4) 

H é a energia de soldagem [J/mm] 

Η é representa a eficiência térmica do processo 

V é a tensão do arco [volt, V] 
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v é representa a velocidade de soldagem [mm/s] 

 

Na segunda etapa, a dissipação do calor ocorre principalmente por condução, na peça, 

das regiões aquecidas para o restante da material base. Cada ponto do material localizado 

próximo à junta experimentará uma diferente variação de temperatura devido à passagem da 

fonte de calor. Assim, pode-se dizer que cada ponto da peça sofreu um diferente “tratamento 

térmico” durante o processo. 

Do ponto de vista macroestrutural, a curva de repartição térmica permite definir, para 

uma solda por fusão, três regiões básicas. Conforme pode ser visto na FIG. 2.14, cada região 

está relacionada a uma temperatura de pico alcançada durante o processo de soldagem. A letra 

“A” representa a Zona Fundida, “B” a Zona Termicamente Afetada (ZTA) e “C” a região do 

Metal Base [41]. 

 

 

FIG. 2.14 Regiões de uma solda por fusão. Adaptado de [41] 

 

Abaixo serão descritas as características de cada região: 

 Zona Fundida (ZF): região onde o material fundiu-se e solidificou-se durante a 

operação de soldagem. As temperaturas de pico desta região foram superiores à 

temperatura de fusão (Tf) do metal de base; 

 Zona Termicamente Afetada (ZTA) ou Zona Afetada pelo Calor (ZAC): região 

não fundida do metal de base que teve sua microestrutura e/ou propriedades alteradas 

pelo ciclo térmico de soldagem. As temperaturas de pico nesta região foram superiores 

à temperatura crítica do material em questão e inferiores à sua temperatura de fusão; e 

 Metal de Base (MB): região mais afastada do cordão de solda e que não foi afetada 

pelo processo de soldagem. As suas temperaturas de pico são inferiores à temperatura 

crítica do material. 
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No que se refere a Zona Termicamente Afetada, é comum que haja uma subdivisão da 

mesma (à medida que se afasta da poça de fusão), em região de crescimento de grão, região 

de refino de grão e região intercrítica. Sendo apontado por [41] que a zona de crescimento de 

grão é a região mais problemática da ZTA, por apresentar baixa tenacidade e ser um local 

preferencial para a formação de trincas. A FIG. 2.15, além de representar as três zonas 

principais de uma solda, mostra esquematicamente como se apresentam as alterações 

microestruturais na ZTA. 

 

 

 

FIG. 2.15 Esquema das alterações microestruturais das principais regiões do cordão de solda. 

Adaptado de [41] 

 

2.7 Estudos Relacionados à Degradação de Unidades de Armazenamento a Seco 

 

Nesta seção serão organizados, em ordem cronológica, os trabalhos relacionados a 

alguns tipos de degradação ou cenários de operação de unidades de armazenamento a seco 

quando considerada a operação em prazos estendidos. Também serão apresentados estudos 

que expões as preocupações em relação à manutenção das funções principais de segurança 

quando se aborda o armazenamento a seco de combustível nuclear usado. 

A. Kosaki (2008) [26] avaliou em seu estudo a vida útil de canisters quando sujeitos a 

corrosão em ambientes próximos a costa. Foram avaliados os mecanismos de corrosão do tipo 

puntiforme (pitting), por fresta (crevice corrosion) e corrosão sob tensão (SCC – Stress 

Corrosion Cracking) em atmosfera simulando um ambiente costeiro. A vida útil do canister 

foi estimada com base no tempo necessário para que a superfície do canister atingisse a 

temperatura de condensação do vapor d’água na superfície do componente (<100ºC) mais o 

tempo para a corrosão se propagar através da espessura total da parede do canister. O 

conjunto de testes realizados em um aço inoxidável 304 (temperatura de 60ºC e umidade 

relativa de 95% e vapor saturado de NaCl) revelou que a taxa de propagação da corrosão por 

Zona 
Fundida 

Zona Afetada 
pelo Calor Metal Base 
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pitting foi de aproximadamente 20 µm/ano enquanto que para a corrosão por fresta foi de 

30µm/ano. O estudo considerou para efeito de cálculo uma espessura de parede de 1 polegada 

(~13mm) e dessa forma, estimou-se que a penetração total da parede do canister se daria em 

650 e 430 anos para corrosão por pite e por fresta calculadas, respectivamente. Isso contado a 

partir do momento em que a temperatura na superfície do canister tivesse caído até o ponto 

em que a condensação fosse possível. 

Tani et al. (2009) [5] desenvolveram um trabalho avaliando corrosão sob tensão (SCC - 

Stress Corrosion Cracking) de possíveis materiais candidatos a composição de canisters de 

sistemas de armazenamento a seco. Foram elaborados testes de carga constante além de testes 

de corrosão para diferentes temperaturas e valores de umidade relativa em um ambiente 

simulando uma atmosfera marinha. Como resultado, foi observado que o aço inoxidável UNS 

S31260 (duplex) e o aço inoxidável UNS S31254 (Austenítico) não falharam durante o teste 

de carga constante de 46.000 horas, que foi realizado a uma temperatura se 353K e umidade 

relativa de 35%. Já o aço inoxidável UNS S30403 falhou com 500 horas de teste sob as 

mesmas condições. Adicionalmente foi constatado que os 3 tipos de material apresentaram 

produtos de corrosão na superfície, entretanto, somente o aço inoxidável UNS S30403 

apresentou trincas sob as condições do teste.  

Com os deferentes testes realizados nesse trabalho, foram estimados os limites críticos 

de temperatura e umidade relativa necessários para proporcionar um ambiente favorável à 

ocorrência de trincas de corrosão sob tensão em ambiente marinho para os materiais 

analisados. Os resultados dos experimentos, juntamente com os dados colhidos das estações 

meteorológicas e as estimativas da temperatura para a parede do canister ao longo da vida útil 

da instalação, permitiram avaliar a integridade do canister sob o ponto de vista da ocorrência 

de SCC para a instalação específica em questão. 

Caseres e Mintz (2010) [25] abordaram em seu trabalho a ocorrência de stress 

corrosion cracking (SCC) em corpos de prova de aço inoxidável austenítico (304/304L, 

308/308/L e 316L), como o objetivo de investigar a ocorrência desse tipo de degradação em 

sistemas de armazenamento a seco instalados nas proximidades do mar. O trabalho por eles 

desenvolvido avaliou a susceptibilidade dos materiais para diferentes temperaturas nas 

condições de spray e névoa de sal. Entre outras coisas, conclui-se que a ocorrência de SCC 

não é evidenciada em temperaturas superficiais de canisters acima de 85ºC. Assim, o trabalho 

sugere que o problema de SCC não é provável para os primeiros anos de armazenamentos dos 

ECIs nos canisters, quando a sua temperatura superficial estaria acima do limite apresentado. 
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Entretanto o mecanismo de degradação por SCC pode se tornar importante para prazos 

estendidos de operação da instalação, uma vez que a temperatura superficial mais baixa do 

canister possibilitaria a deposição de concentrados de sal na sua superfície. 

Spencer et al. (2014) [6] abordaram em seu artigo a ocorrência de Transgranular Stress-

Corrosion Cracking (TGSCC) no aço inoxidável 304L para uma atmosfera contendo 

magnésio e cloro, com o intuito de analisar os efeitos da temperatura, tensão aplicada, 

deformação plástica prévia do material e da umidade relativa na taxa de propagação das 

trincas. Como resultado, foram identificados limites para os parâmetros testados com relação 

ao aparecimento desse tipo de degradação (TGSCC). 

Ainda sobre o assunto tricas de corrosão sob tensão, EPRI emitiu um Relatório Técnico 

[27] estabelecendo critérios para avaliação da susceptibilidade de CISCC (Chloride- Induced 

Stress Corrosion Cracking) para canisters soldados utilizados no armazenamento a seco. Este 

documento se mostra uma excelente referência para a priorização dos esforços no 

gerenciamento do envelhecimento para esse mecanismo de degradação. São apresentados os 

fatores que afetam a susceptibilidade de CISCC de forma a permitir o ranqueamento dos 

canister mais propensos ao aparecimento de CISCC, assim como selecionar as áreas mais 

importantes a serem inspecionadas. 

R. Poškas et al. (2017) [7] fizeram um estudo da análise térmica do canister CASTOR 

RBMK-1500 localizado no sitio da usina nuclear de Ignalina na Lithuania considerando-se a 

operação dessa instalação a longo prazo (até 300 anos) para condições ambientais de inverno 

e verão. Foi utilizado o código ALGOR (USA) para modelar a distribuição do fluxo de calor e 

o perfil de temperatura dentro do casco e na sua estrutura externa. O estudo permitiu verificar 

que a temperatura crítica para o revestimento do combustível não seria atingida quando 

considerada a operação dessa unidade para prazos estendidos nas condições ambientais 

daquela região. 

Hanifehzadeh et al. (2017) [8] estudaram a performance estrutural de uma unidade de 

armazenamento a seco vertical (em escala de 1/3) sujeita a donos decorrentes da ação 

combinada da corrosão induzida e do ensaio de tombamento do canister. Os resultados foram 

comparados com um casco de controle não sujeito a corrosão induzida.  Depois de efetuados 

os testes, os danos foram avaliados em termos das deformações e trincas apresentadas em 

cada casco. Assim foi possível identificar o modo de falha em cada casco e avaliar a 

contribuição dos efeitos de envelhecimento (casco sujeito à corrosão induzida) na 

performance estrutural do canister. 
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Spykman (2018) [19] traz uma visão geral da realidade alemã no que se refere à 

perspectiva de armazenamento a seco de combustível irradiado e de rejeitos de alta atividade. 

É mencionado em seu trabalho que a discussão sobre operação de longo prazo apara o 

armazenamento a seco varia de 60 a 100 anos e em alguns cenários até de 500 anos, devido às 

incertezas decorrentes do futuro repositório final de material radioativo. Segundo o ponto de 

vista do autor os efeitos de degradação do revestimento listados na TAB. 2.2 (traduzida de 

[19]) são altamente relevantes e devem ser abordados em futuros programas de P&D. 

TAB. 2.2 Efeitos da degradação do revestimento importantes para um armazenamento seco 

prolongado [19] 

Efeitos de degradação Descrição 

Reorientação de precipitados de 
hidrogênio. 

A reorientação dos precipitados de 
hidrogênio pode causar fragilização e menor 
capacidade do revestimento suportar tensões. 

Liberação de gás de fissão no longo 
prazo. 

Uma liberação de gás de fissão no longo 
prazo, especialmente a partir de combustíveis 
de alta queima e / ou do decaimento alfa, 
aumenta a pressão interna da vareta de 
combustível com consequências na tensão do 
revestimento e no seu estado de deformações. 

Interações químicas do combustível com 
o revestimento. 

As interações químicas do combustível com 
o revestimento, especialmente as 
relacionadas ao impacto químico dos 
produtos de fissão, podem aumentar o risco 
de trincas por corrosão sob tensão. 

Danos ao material por irradiação 

Os danos decorrentes da irradiação no 
material de revestimento podem ter 
consequências na ductilidade do 
revestimento e na fluência, o que podem 
levar à falha de revestimento por sobrecarga 
ou elevar o estado de tensão com efeitos na 
reorientação de hidreto e corrosão sob tensão. 

Processo de fragilização do revestimento 

O hidrogênio dissolvido no revestimento e a 
precipitação de hidretos a temperaturas mais 
baixas podem causar processos de 
fragilização do revestimento, com 
consequências para o manuseio e transporte. 

Fonte: Spykman (2018) 

A referência [20], TECDOC 1771 – Spent Fuel Performance Assessment and 

Research (SPAR) traz um capítulo específico (capítulo) que aborda alguns aspectos 

importantes relacionados a degradação dos sistemas de armazenamento a seco que vem sendo 

estudados atualmente. 
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A IAEA, através do documento TEC DOC 1725 – Spent Fuel Storage Operation - 

Lessons Learned [21] traz um conjunto de lições aprendidas nas mais diversas fases de 

relacionadas a implantação de um sistema de armazenamento a seco para gerenciamento do 

combustível nuclear irradiado. São apresentados, por exemplo, lições aprendidas com relação 

aos seguintes tópicos: 

a. Processo de licenciamento do Canister ou da instalação como um todo; 

b. Atividades que antecedem o carregamento ou a transferência do casco; 

c. Atividade de carregamento do combustível para o dispositivo de armazenagem 

d. Processo de drenagem e preenchimento do canister com gás inerte; 

e. Processo de preparação para estocagem; 

f. Monitoramento do canisters. 

 

Por último, a referência [27], “Susceptibility Assessment Criteria for Chloride-Induced 

Stress Corrosion Cracking (CISCC) of Welded Stainless Steel Canisters for Dry Cask Storage 

Systems” define e apresenta um conjunto de critérios para avaliar unidades de armazenamento 

a seco que utilizam canisters soldados de aço inoxidável quanto a sua relativa suscetibilidade 

ao desenvolver trincas por corrosão sob tensão induzida por cloreto (CISCC - Chloride-

Induced Stress Corrosion Cracking). Neta referência são apresentados os fatores que afetam a 

suscetibilidade de um canister a CISCC e definido um método que classifica de forma relativa 

as instalações e os canisters que estão mais propensos a esse mecanismo de degradação. 

 



 44 

3 BASE NORMATIVA 

 

 

 

Como já descrito no capítulo anterior, em virtude de esse tipo de instalação nuclear ter 

sido inicialmente testada e utilizada nos EUA, grande parte da regulamentação atualmente 

existente está atrelada ao órgão regulador nuclear americano (U.S. NRC). Dessa forma, será 

abordada nesse capítulo a base normativa americana já consagrada e utilizada tanto no 

licenciamento como na renovação de licença deste tipo de instalação de armazenamento a 

seco para combustível nuclear irradiado. 

3.1 Armazenamento a Seco – Histórico da Regulamentação 

 

De acordo com o relatório [3], em novembro de 1980 a U.S. Nuclear Regulatory 

Commission (NRC) emitiu o documento denominado Code of Federal Regulations Title 10, 

Part 72 (10 CFR 72), Licensing Requirements for the Independent Storage of Spent Fuel and 

High-Level Radioactive Waste. Com base nessa regulamentação o requerente poderia solicitar 

uma licença específica de local para armazenamento de combustível irradiado a seco ou a 

úmido. Essas instalações seriam então denominadas Independent Spent Fuel Storage 

Installation (ISFSI). 

Seguindo a cronologia dos fatos, em 1982 a Lei de Política de Resíduos Nucleares 

(Nuclear Waste Policy Act – NWPA) foi aprovada pelo Congresso americano e promulgada 

em 7 de janeiro de 1983. Essa Lei contém uma seção que registra a necessidade de se 

estabelecer um programa de demonstração, em cooperação com a iniciativa privada, no que se 

refere à utilização de armazenamento a seco de ECI em usinas nucleares. Propôs-se, dessa 

forma, o estabelecimento de um programa de pesquisa e desenvolvimento cujo objetivo foi 

coletar os dados necessários para auxiliar os serviços públicos nos processos de 

licenciamento. 

Assim, o Escritório do Departamento de Energia dos Estados Unidos (Department of 

Energy Office – DOE) juntamente com o Instituto de Pesquisa de Energia Elétrica (Electric 

Power Research Institute – EPRI) celebrou um acordo com a Virginia Power para demonstrar 

uma série de Unidades de Armazenamento a Seco no então denominado Idaho National 

Engineering Laboratory (INEL). O objetivo principal desta demonstração foi ganhar 
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experiência no carregamento dos canisters e obter dados de temperatura para validar modelos 

térmicos, assim como obter medidas de dose para ratificar o modelo de blindagem utilizado. 

Essas pesquisas foram documentadas em uma série de relatórios pelo EPRI, Pacific 

Northwest Laboratory e pela própria U.S.NRC [4]. 

Em 1986, Virginia Power recebeu uma licença específica para uma Independent Spent 

Fuel Storage Installation (ISFSI) localizada em uma de suas plantas nucleares (Surry Plant) 

onde foram carregados três diferentes tipos de canisters com ECI. Além disso, o DOE 

manteve outros acordos de cooperação com diferentes instalações nucleares para demonstrar 

tecnologias adicionais de armazenamento a seco, como é o caso do sistema de 

armazenamento horizontal na instalação de potência denominada H.B. Robinson Station. 

As licenças iniciais concedidas de acordo com o 10 CFR 72.42 foram limitadas até 20 

anos, e as renovações também poderiam ser por igual período. Assim, a licença de Surry 

estava prevista para expirar em 2006. Como parte do processo de renovação da licença, o 

NRC buscou dados para apoiar a base técnica para a extensão do armazenamento para mais 

20 anos.  

Através de um projeto conjunto entre NRC, EPRI e DOE, fez-se uma investigação 

detalhada no canister que fora carregado no Idaho National Engineering Laboratory com o 

objetivo de buscar evidências que garantissem a inexistência de degradação significativa do 

casco do sistema de armazenamento a seco (Dry Cask Storage System – DCSS) ou 

deterioração do próprio elemento combustível armazenado durante o período de 

armazenamento. Essas evidências foram comprovadas e registradas no ano de 2002 no 

relatório técnico final do projeto (Dry Cask Storage Characterization Project. Techical 

Report – TR 1002882) [4]. 

Ainda no ano de 2006, em resposta a um pedido do escritório de segurança e 

salvaguarda de materiais nucleares da NRC, o escritório de pesquisa regulatória nuclear e o 

escritório do projeto de combustível usado desenvolveram e aplicaram conjuntamente uma 

metodologia para realizar uma Avaliação Probabilística de Risco piloto (PRA – Probabilistic 

Risk Assessment) a um sistema de armazenamento a seco de combustível nuclear irradiado no 

sítio de uma usina nuclear.  

Essa metodologia de APR desenvolvida pela NRC foi registrada no documento 

NUREG 1864 – A Pilot probabilistic Risk Assessment of Dry Cask Storage System At a 

Nuclear Power Plant [2] e serve como base pra a abordagem probabilística de falhas 
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decorrentes de alguns eventos iniciadores presentes nas diversas fases de operação de uma 

Unidade de Armazenamento a Seco de ECI. 

No ano de 2015 foi emitido o TECDOC 1771 – Spent Fuel Performance Assessment 

and Research (SPAR) [20], um projeto coordenado entre diversos países membros da 

Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA). Esse documento relata que 

aproximadamente 370 500 t HM (toneladas de metal pesado) de combustível irradiado tinham 

sido retiradas dos reatores de potência até aquele momento e cerca de 253 700 t (HM) 

estavam armazenadas nos mais variados tipos de instalações existentes para esse fim. 

Destaca-se que embora o armazenamento a úmido ainda predomine, a quantidade de 

combustível nuclear usado (SNF – Spent Nuclear Fuel) sendo transferido para tecnologias de 

armazenamento a seco aumentou significativamente desde o ano de 2005. [20] cita como 

exemplo o caso dos Estados Unidos, onde cerca de 28% do estoque total de combustíveis é 

armazenado a seco. 

A Tabela Abaixo, extraída de [20] mostra a quantidade de combustível nuclear 

irradiado armazenado na modalidade a seco nos diferentes países membros que participaram 

do projeto coordenado, SPAR.  

TAB. 3.1 Quantidade combustível usado em armazenamento a seco nos diferentes países 

membros [20] 

Estados membros t(HM) armazenadas a seco (até janeiro de 2014) 

Argentina 1949 

França 50 

Alemanha 3482 

Hungria  922 

Japão 340 
República da 

Coreia 
4500 

Espanha 360 

Suíça 450 

Estados Unidos 20400 
 

Fonte: IAEA - TECDOC 1771 (2015) 
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3.2 Base Normativa Para o Processo de Licenciamento 

 

No Brasil, o processo de licenciamento de instalações nucleares é regulamentado pela 

norma CNEN-NE-1.04 – Licenciamento de Instalações Nucleares [11], a qual estabelece em 

seus itens 6.2.1 e 8.1.2, que seja apresentado um Relatório de Análise de Segurança (RAS) da 

instalação nuclear obedecendo ao respectivo modelo padrão estabelecido.  

Como não existe modelo padrão previamente estabelecido pela CNEN para esse tipo de 

instalação, a Comissão Deliberativa (CD) da instituição, considerando a prerrogativa 

estabelecida no item 6.5.1 da norma CNEN-NE-1.04 [11] emitiu a Resolução Nº 199, de 27 

de julho de 2016 [12]. Nesse documento ficou estabelecida a adoção, como modelo padrão 

para a elaboração do RAS da UAS, a recomendação norte-americana da NRC, intitulada 

Regulatory Guide 3.62- "Standard Format and Content for the Safety Analysis Report for 

Onsite Storage of Spent Fuel Storage Casks" [13], juntamente com o guia regulatório 

NUREG-1567 – Standard Review Plan for Spent Fuel Dry Storage Facilities [14] e o 

documento 10 CFR Part 72 – Licensing Requirements for the Independent Storage of Spent 

Nuclear Fuel and High-Level Radioactive Waste [15]. 

A seguir serão descritos os aspectos gerais relacionados a cada um dos documentos 

acima mencionados e que servem de base e pré-requisito ao processo de licenciamento de 

uma Unidade de Armazenamento a Seco. 

 

3.2.1 10 CFR Part 72 

 

Esse documento é denominado Licensing Requirements for the Independent Storage of 

Spent Nuclear Fuel and High-Level Radioactive Waste e nele são definidos os termos e 

condições relacionados ao processo de licenciamento desse tipo de instalação, assim como 

são listados os requisitos legais necessários para que seja emitida uma licença de operação de 

uma ISFSI. Nele também fica definido (parágrafo 72.24) que para requerer a licença o 

requerente deve elaborar um Relatório de Análise de Segurança (RAS) contendo uma série de 

assuntos tais como avaliação do local da instalação, detalhamento do projeto, bases de 

projeto, critérios de projeto, normas e padrões adotados, análise e avaliação de Estruturas 

Sistemas e Componentes (ESC) importantes à segurança, margens se segurança, entre tantos 

outros. 
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3.2.2 Regulatory Guide 3.62 

 

Esse documento é intitulado Standard Format and Content for the Safety Analysis 

Report for Onsite Storage of Spent Fuel Storage Casks e como o próprio nome já diz, ele 

define um padrão em formato e conteúdo que serve como orientação ao requerente na 

elaboração do Relatório de Análise de Segurança. Na TAB. 3.2 abaixo pode ser visto o 

conteúdo abordado em cada capítulo de acordo com o formato estabelecido em [13]. 

TAB. 3.2 Formato padrão do conteúdo do RAS segundo o RG 3.62 

Capítulo  Conteúdo abordado 

1 
Introdução e Descrição Geral do Sistema de 
Armazenamento 

2 Características de Local 
3 Principais critérios de projeto do casco 
4 Sistema de Armazenamento 
5 Operação do Sistema de Armazenamento 
6 Gerenciamento de rejeito 
7 Proteção Radiológica 
8 Análise de acidentes 
9 Condução da operação 
10 Limites e controles operacionais 
11 Garantia da qualidade 

Fonte: US.NRC - Regulatory Guide 3.62 (1989) 
 

Cabe ressaltar que a NRC não tem atualizado esse documento desde sua publicação 

em 1989 e, portanto, ele não incorpora integralmente as informações necessárias relacionadas 

à obtenção da licença de uma ISFSI. Não são abordados, por exemplo, requisitos de avaliação 

estrutural, de confinamento e de criticalidade da instalação. É sugerida, pela própria NRC, 

através do comunicado ML14167A024 - Regulatory Guide Periodic Review [16], a utilização 

do NUREG-1567 [14] como uma alternativa na orientação ao fornecimento completo das 

informações necessárias à obtenção da licença por parte do requerente. 

 

3.2.3 NUREG-1567 
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Este documento serve como base para o corpo técnico da NRC avaliar o pedido de 

licença submetido pelo requerente. Sua estrutura é similar ao RG 3.62 e orienta o órgão 

regulador na avaliação do conteúdo e identificação do cumprimento aos requisitos 

regulatórios inerentes às instalações de armazenamento a seco e exigidos pelo 10 CFR Part 

72 (Code of Federal Regulations). A TAB. 3.3 mostra o conteúdo avaliado em cada capítulo. 

TAB. 3.3 Conteúdo do Standard Review Plan (SRP) de acordo com o NUREG - 1567 

Capítulo Conteúdo abordado 

1 Descrição geral 

2 Características do local 

3 Sistemas de operação 

4 
Estruturas, Sistemas e Componentes - Avaliação dos 
critérios de projeto 

5 Avaliação estrutural e avaliação da instalação 

6 Avaliação térmica 

7 Avaliação da blindagem 

8 Avaliação da criticalidade 

9 Avaliação de confinamento 

10 Avaliação da condução da operação 

11 Avaliação da proteção radiológica 

12 Avaliação da Garantia da Qualidade 

13 Avaliação do descomissionamento 

14 Avaliação do confinamento e gerenciamento de rejeitos 

15 Análise de acidentes 

16 Especificações técnicas 

Fonte: US.NRC – NUREG 1567 (2000) 
 

Será apresentado a seguir um breve descritivo do conteúdo relacionado a cada capítulo 

conforme sugerido em [14], a fim de familiarizar o leitor com o processo de avaliação de 

segurança e emissão de licença para esse tipo de instalação. 

 

3.2.3.1 Descrição geral 

 

O objetivo deste capítulo é garantir que o requerente tenha fornecido uma descrição 

(não proprietária) adequada dos principais componentes e da operação da ISFI a fim de 
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familiarizar os revisores e outras partes interessadas com as características pertinentes à 

referida instalação. 

Além da descrição geral da instalação e de seus sistemas, deve-se identificar, nesse 

capítulo, os principais agentes envolvidos no projeto, construção e operação da instalação, 

bem como, se todos os consultores e empresas terceirizadas foram citados no documento. 

Deve ficar clara a divisão e atribuição de responsabilidades entre as partes. 

 

3.2.3.2 Características do local 

 

Neste capítulo devem ser apresentadas informações referentes ao local onde a 

instalação será construída, tais como: 

 Informações sobre a geografia e demografia do local, o que inclui além da descrição 

do sítio e de sua localização, a distribuição populacional (atual e tendência futura) e os 

usos da terra e da água nas intermediações de instalação; 

 Informações sobre instalações industriais, militares e de transportes nas proximidades; 

 Informações sobre a meteorologia, o que inclui a caracterização do clima local e até 

mesmo do programa de medições meteorológicas do sítio; 

 Informações sobre a hidrologia superficial, com a identificação e caracterização de 

rios, riachos, lagos e regiões costeiras adjacentes que influenciam ou possam 

influenciar a instalação. Também devem ser apresentadas informações sobre a máxima 

inundação provável decorrente de rios e riachos, assim como analisado o potencial de 

ruptura de barragem decorrente de atividade sísmica. Para o ambiente costeiro, devem 

ser analisados o potencial de tsunamis e de ondas provocadas de ventos; 

 Informações sobre a hidrologia subterrânea, com o intuito de evitar o transporte de 

material radioativo; 

 Informações sobre a geologia e a sismologia do local da instalação. 

 

3.2.3.3 Sistemas de operação 

 

O objetivo deste capítulo é avaliar a clareza e abrangência do conteúdo da descrição de 

todas as operações, incluindo sistemas, equipamentos e instrumentação, particularmente no 

que diz respeito ao manuseio e armazenamento de combustível usado, confinamento de 



 51 

materiais nucleares e gerenciamento da dose radiológica esperada e potencial. Devem ser 

fornecidos detalhes suficientes para garantir que os avaliadores possam compreender as 

operações e os efeitos das operações nas avaliações de projeto. As características de 

segurança necessárias à manutenção da instalação em condição segura devem ser descritas; no 

entanto, a avaliação dessas características de segurança deve ser realizada nas seções técnicas 

apropriadas do RAS. 

 

3.2.3.4 Estruturas, Sistemas e Componentes - Avaliação dos critérios de projeto 

 

Neste capítulo o requerente deve definir, de forma clara, entre outras coisas: 

 As características limitantes do combustível nuclear irradiado; 

 A classificação de estruturas, sistemas e componentes (ESC) de acordo com sua 

importância para a segurança; 

 Os critérios de projeto e as bases de projeto, incluindo as condições externas durante a 

operação normal, transientes operacionais, condições de acidente e durante fenômenos 

naturais. 

 

3.2.3.5 Avaliação estrutural e avaliação da instalação 

 
O objetivo da revisão do projeto da instalação é garantir a conformidade com as 

características requeridas do site e apoiar outras áreas de avaliação. Do ponto de vista 

estrutural, a avaliação deve garantir a integridade estrutural dos ESCs, com ênfase nos ESCs 

importantes para a segurança. 

Essas Estruturas, Sistemas e Componentes podem proporcionar confinamento, 

subcriticidade, blindagem e capacidade de reprocessamento dos materiais nucleares 

armazenados. Essas características devem ser mantidas adequadamente sob todas as 

solicitações possíveis considerando-se condições normais, transientes operacionais e 

condições de acidentes base de projeto. 

 

3.2.3.6 Avaliação térmica 
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O objetivo deste capítulo é garantir que o sistema de remoção de calor de decaimento 

(DHR – Decay Heat Removal) seja capaz de operar de forma confiável de tal modo que a 

temperatura dos materiais dos ESCs importantes à segurança e do revestimento do Elemento 

Combustível permaneçam dentro dos limites permitidos em condições normais, transientes 

operacionais e condições de acidentes. 

As seguir são listadas as áreas de revisão relacionadas a esse capítulo: 

 Sistemas de Remoção de calor de decaimento; 

 Limites de Temperatura dos Materiais; 

 Cargas térmicas e condições ambientais; 

 Métodos analíticos, modelos e cálculos; 

 Proteção contra Incêndio e explosão. 

3.2.3.7 Avaliação da blindagem 

 

O objetivo principal associado à revisão deste capítulo é determinar se as 

características do projeto de blindagem das instalações de ECI atendem aos critérios 

estabelecidos pelo órgão regulador para proteção contra radiação direta do material a ser 

estocado. Em particular, esta avaliação deve estabelecer a validade das estimativas de taxa de 

dose feitas no Relatório de Análise de Segurança do requerente (RAS). Essas estimativas são, 

por sua vez, usadas na Avaliação da proteção radiológica (descrita no Capítulo 11) para 

determinar: 

(a) a conformidade com os limites regulatórios para taxas de dose admissíveis, e; 

(b) a conformidade com os critérios para manter a exposição à radiação tão baixa quanto 

razoavelmente possível (princípio ALARA). 

Ressalta-se que o escopo deste capítulo está limitado a avaliar aspectos de blindagem 

relacionados ao ECI ou ao rejeito de alta atividade a serem armazenados. Outras fontes de 

radiação na ISFSI são abordadas nos Capítulos 11 e 14 (Avaliação do confinamento e 

gerenciamento de rejeitos). 

3.2.3.8 Avaliação da criticalidade 

 

O objetivo da revisão e avaliação deste capítulo é garantir que os materiais 

armazenados permaneçam subcríticos em condições normais, transientes operacionais e 
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condições de acidentes durante todas as operações, incluindo a movimentação e 

armazenamento no site. 

 

3.2.3.9 Avaliação de confinamento 

 
Há três objetivos na avaliação deste capítulo. O primeiro é avaliar a estimativa do 

requerente para a quantidade de radionuclídeos liberados para o meio ambiente em: 

(a) operações normais e transientes operacionais, e  

(b) condições de acidentes de base do projeto.  

As estimativas de liberação, juntamente com mecanismos locais de transporte ambiental 

(ou seja, meteorologia e hidrologia) e distâncias para o limite da área controlada, são usadas 

para determinar se o projeto atende aos padrões regulatórios de desempenho. As avaliações 

específicas em relação aos padrões regulatórios são realizadas nos Capítulos 11 (Avaliação de 

Proteção de Radiológica) e 15 (Análise de acidentes) do NUREG 1567 [14]. 

O segundo objetivo da análise é a avaliação dos sistemas de monitoramento propostos. 

Esta avaliação inclui sistemas de monitoramento para o sistema de confinamento e sistemas 

adicionais para medir efluentes durante operações normais e acidentes. 

O terceiro objetivo da análise é avaliar sistemas relacionados à proteção dos materiais 

armazenados contra a degradação. 

 

3.2.3.10 Avaliação da condução da operação 

 

O objetivo da revisão e avaliação neste capítulo é assegurar que o requerente tenha 

descrito uma infraestrutura apropriada para gerenciar, testar e operar a instalação, incluindo 

disposições relacionadas ao treinamento de pessoal, planejamento de emergência e programas 

de segurança física.  

Devem ser abordadas as seguintes áreas de revisão neste capítulo: 

 Estrutura organizacional; 

 Testes pré-operacionais e de comissionamento; 

 Operação normal. Com foco nos procedimentos e registros; 

 Seleção de pessoal, treinamento e certificação; 

 Planejamento de emergência; 
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 Planos de contingência de segurança física e salvaguardas; 

 

3.2.3.11 Avaliação da proteção radiológica 

 

Este capítulo descreve os requisitos e considerações associados à avaliação da 

proteção radiológica da instalação. Neste contexto, proteção radiológica refere-se a elementos 

organizacionais, operacionais e de projeto destinados principalmente a limitar a exposição à 

radiação associada a operações normais e transientes operacionais. Ressalta-se que a 

avaliação das consequências radiológicas decorrentes de acidentes deve ser abordada no 

capítulo 15 (Avaliação de acidentes). 

Sendo assim, os principais objetivos da avaliação da proteção radiológica são 

determinar se as características de projeto e as operações propostas fornecem garantia 

suficiente de que: 

 As exposições à radiação e as libertações de radionuclídeos serão mantidas em níveis 

tão baixos quanto razoavelmente possível (princípio ALARA). 

 As doses de radiação ocupacional não excederão os limites estabelecidos nas normas 

de proteção radiológica exigidas pelo Órgão Regulador Nuclear. 

 As doses de radiação para o público em condições normais e transientes operacionais 

atenderão aos padrões regulatórios. 

 

3.2.3.12 Avaliação da Garantia da Qualidade 

 
O objetivo da revisão deste tópico é determinar se o requerente a licença para 

armazenar combustível usado tem um Programa de Garantia de Qualidade (PGQ) que cumpra 

os requisitos da subparte G do 10 CFR Part 72. 

A base para essa determinação é uma revisão e avaliação do Programa de Garantia da 

Qualidade do requerente submetido como parte do pedido de licença de acordo com 10 CFR 

72.24 (n). Os resultados da revisão e avaliação são documentados no Relatório de Avaliação 

de Segurança (SER – Safety Evaluation Report) emitido pelo Órgão Regulador. 

Cabe aqui ressaltar que o escopo da revisão deste item não inclui procedimentos e 
instruções específicas do Programa de Garantia da Qualidade.  
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3.2.3.13 Avaliação do descomissionamento 

 

O objetivo principal da revisão desse capítulo é garantir que as disposições do 

requerente para uma eventual descontaminação ou descomissionamento da instalação 

garantam uma proteção adequada da saúde e segurança do público. A revisão aborda as 

características operacionais e de projeto previstas para facilitar um eventual 

descomissionamento, os aspectos relacionados ao plano de descomissionamento proposto, 

assim como os requisitos de garantia financeira e de manutenção de registros associados à 

instalação. 

Sendo assim, são três as principais áreas de revisão desse capítulo: características de 

projeto, características operacionais e plano de descomissionamento. 

 

3.2.3.14 Avaliação do confinamento e gerenciamento de rejeitos 

 

O propósito da revisão deste capítulo é garantir que o projeto e a operação proposta da 

ISFSI forneçam confinamento seguro e gerenciamento de qualquer resíduo radioativo gerado 

como resultado da operação da instalação em questão. 

Esta revisão diz respeito especificamente aos rejeitos radioativos gerados pelo 

manuseio e armazenamento de combustível nuclear irradiado, e isso inclui: 

(a) efluentes gasosos dos sistemas de tratamento e ventilação; 

(b) resíduos líquidos de laboratório, lavagem dos cascos de proteção e atividades de 

descontaminação; 

(c) resíduos sólidos ou solidificados. O armazenamento do combustível irradiado e ou o 

rejeito gerado pelo eventual descomissionamento das instalações não estão dentro do escopo 

desta revisão. 

 

3.2.3.15 Análise de acidentes 

 
O objetivo deste capítulo é fornecer orientação para uma avaliação sistemática da 

identificação e análise dos riscos efetuada pelo requerente, seja para transientes operacionais 

ou acidentes base de projeto, envolvendo ESCs importantes para a segurança. 
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Ressalta-se que a definição de transientes operacionais é aqui definida como a 

tradução de off-normal events e se caracteriza como evento de frequência moderada ou uma 

vez por ano calendário. Essa mesma classe de eventos é definida na ANSI/ANS 57.9 como 

Design Event II. 

Acidentes base de projeto são eventos com baixa frequência e que podem ocorrer 

durante a vida útil da instalação. A norma ANSI/ANS 57.9 subdivide essa classe de acidentes 

em duas: 

a) Design Event III: um conjunto de eventos de frequência baixa que podem ocorrer 

durante a vida do ISFSI, e 

b) Design Event IV: eventos que são postulados porque se estabelece uma base de 

projeto conservativa para determinados ESCs importante para a segurança. 

Ressalta-se que para os fins da avaliação do conteúdo deste capítulo, nenhuma 

distinção é feita entre essas duas classes de eventos. Os efeitos de fenômenos naturais, como 

terremotos, tornados, furacões, inundações, tsunamis e ondas provocadas por ventos, são 

considerados com acidentes. 

 

3.2.3.16 Especificações técnicas 

 

Neste capítulo da revisão são avaliadas as especificações técnicas propostas pelo 

requerente, incluindo sua justificativa, para garantir que elas sejam adequadamente definidas e 

justificadas. As especificações técnicas propostas devem estar em concordância com as 

disciplinas técnicas em análise. Sendo assim, após a avaliação desse capítulo, o Relatório de 

Avaliação de Segurança – SER (Safety Evaluation Report) emitido pelo órgão regulador 

definirá a incorporação de qualquer requisito adicional, se necessário. Essas especificações 

técnicas são incluídas na licença específica da instalação. 

Assim sendo, este capítulo fornece orientação na avaliação das especificações técnicas 

que o requerente considera necessárias para o uso seguro da instalação de armazenamento de 

combustível nuclear usado. Uma revisão abrangente das especificações propostas avalia a 

conformidade do requerente com os requisitos regulatórios representados pelas seguintes 

cinco áreas: 

 Limites funcionais / operacionais, instrumentos de monitoramento e 

configurações do controle de limitações; 

 Condições de limitação; 
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 Requisitos de supervisão; 

 Características de projeto; 

 Controles administrativos. 

3.3 Base normativa para a renovação de licença e extensão de vida 

 

O processo de extensão de vida é mais comumente empregado às usinas nucleares de 

potência em virtude de estas estarem em operação a maior tempo quando comparadas as 

unidades de armazenamento a seco de combustível nuclear usado. Embora o conceito de 

armazenamento a seco seja relativamente novo, o conceito de extensão de vida já vem sendo 

empregado a esse tipo de instalação. Nesse sentido, pode-se citar duas referências de 

documentos/guias no referido tema:  NUREG 1927 - Standard Review Plan for Renewal of 

Specific Licenses and Certificates of Compliance for Dry Storage of Spent Nuclear Fuel [17] 

e o guia emitido pelo Nuclear Energy Institute, NEI 14-03 – Format, Content and 

Implementation Guidance for Dry Cask Storage Operations- Based Aging Management [18]. 

 

3.3.1 NUREG 1927 

 

O NUREG 1927 [17] serve como base para o corpo técnico do órgão regulador nuclear 

avaliar o pedido de renovação de licença de uma UAS e orientar o regulador na avaliação do 

conteúdo e identificação do cumprimento aos requisitos regulatórios. A  FIG. 3.1, extraída de 

[17], mostra o fluxograma dos conteúdos (capítulos) relacionados ao processo de renovação 

da licença de operação desse tipo de instalação. 

A estrutura do documento [17] indica que o processo de avaliação da renovação da 

licença específica de uma Unidade de Armazenamento a Seco passa pela identificação das 

informações gerais (contidas no capítulo 1), a revisão do capítulo relacionado ao escopo da 

renovação, com definição do processo de escopo propriamente dito e a delimitação das 

Estruturas, Sistemas e Componentes (ESCs) que devem estar dentro ou fora do escopo da 

renovação pretendida. Já a revisão do Gerenciamento do Envelhecimento aborda informações 

relacionadas aos meios e efeitos de degradação dos ESCs incluídos no escopo da renovação e 

que podem ser avaliados por métodos específicos: Análise de envelhecimento limitado pelo 

tempo (TLAA) e Programa de Gerenciamento do envelhecimento (AMP). 
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FIG. 3.1 Fluxograma do processo de renovação de licença. 

Adaptado de [17]. 

O capítulo 2 da referência [17] trata da avaliação do escopo. A avaliação do escopo 

deve identificar as Estruturas, Sistemas e Componentes (ESCs) do Sistema de 

Armazenamento a Seco que necessitam ser revisados levando-se em consideração os 

mecanismos e efeitos de envelhecimento. Assim sendo, segundo [17] o requerente deve 

apresentar para essa análise, as informações referentes às seguintes áreas de revisão: 

- Processo de definição do escopo 

- ESCs dentro do escopo da renovação 

- ESCs fora do escopo da renovação 

A FIG. 3.2 mostra o fluxograma para a avaliação de um processo de escopo de ESCs 

sujeitos ao processo de renovação de licença para uma Unidade de Armazenamento a Seco.  
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FIG. 3.2 Fluxograma do processo de avaliação de escopo. Adaptado de [17] 

 

Observa-se no fluxograma acima que apesar de o ESC ser classificado como não 

importante a segurança, torna-se necessário avaliar se a falha do mesmo pode acarretar 

alguma influência negativa no desempenho de uma função de segurança da Unidade de 

Armazenamento a Seco. 

Já o fluxograma a seguir, apresentado na FIG. 3.3, expressa como deve ser abordada a 

revisão do gerenciamento do envelhecimento de ESCs definidos como parte integrante do 

processo de renovação de licença de uma Unidade de Armazenamento a Seco. 



 60 

 

FIG. 3.3 Fluxograma para a Revisão do Gerenciamento de Envelhecimento. 

Adaptado de [17] 
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Segundo [17], o regulador deve assegurar que o processo de revisão do gerenciamento 

do envelhecimento para o pedido de renovação de licença forneça os seguintes conteúdos com 

bases técnicas adequadas: 

 

 A identificação dos materiais e dos ambientes de serviço para os ESCs que foram 

enquadrados dentro do escopo da renovação; 

 A identificação dos mecanismos e efeitos de envelhecimento que requerem 

medidas de gerenciamento; 

 Definição de atividades de gerenciamento do envelhecimento: Verificação da 

aplicabilidade do método de Análise de envelhecimento limitado pelo tempo 

(TLAA – Time-Limited Aging Analyses) ou de programas de gerenciamento de 

envelhecimento para gerenciar os efeitos de degradação. 

 

3.3.1.1 Identificação dos materiais e dos ambientes de serviço: 

 

Nesta parte o revisor deve garantir que o pedido de renovação de licença tenha 

fornecido dados ambientais adequados (com referência à fonte de dados) de tal forma que a 

faixa da condição operacional do ESC avaliado possa ser determinada. Ressalta-se que dados 

ambientais adequados, nesse sentido, são aqueles que possuem influência direta no 

envelhecimento e na proposta de abordagem de gerenciamento do envelhecimento. Pode-se 

incluir aspectos tais como: 

- Temperatura; 

- Vento; 

- Umidade Relativa 

- Poluentes atmosféricos relevantes; 

- Exposição à precipitação; 

- Exposição a névoa marinha, sal ou água; 

- Campo de radiação; 

- Ambiente de serviço, entre outros. 

Segundo [17] o revisor deve verificar se o requerente considerou as combinações 

específicas de ambiente e material do projeto da UAS para a avaliação dos potenciais 
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mecanismos de envelhecimento e os efeitos que podem levar à perda da função de segurança 

em questão. 

 

3.3.1.2 A identificação dos mecanismos e efeitos de envelhecimento 

  

Neste quesito, deve-se verificar que o requerente forneceu uma análise e documentação 

que identifiquem os mecanismos e efeitos de envelhecimento de forma adequada para aqueles 

ESCs classificados dentro do escopo da renovação de licença. 

A revisão do gerenciamento do envelhecimento deve incluir mecanismos e efeitos de 

envelhecimento que podem ser razoavelmente esperados, assim como aqueles que realmente 

ocorrem, tendo como base a experiência operacional da indústria e de sítios específicos de 

Unidades de Armazenamento a Seco, e também de testes de componentes já realizados. 

Deve-se analisar os resumos das informações fornecidas pelo requerente que foram 

usadas para identificar mecanismos e efeitos de envelhecimento. A identificação dos 

mecanismos e efeitos de envelhecimento aplicáveis pode ser através da revisão de tópicos 

como os listados abaixo: 

a) Registros de manutenção, de reparo e de modificação da instalação; 

b) Registros de ações corretivas, incluindo avaliações de causa raiz; 

c) Resultados de inspeções a instalação; 

d) Registros de manutenções e inspeções a instalações com componentes/materiais e 

condições operacionais semelhantes; 

e) Relatórios da indústria em geral; 

f) Experiência operacional fora da indústria nuclear, quando aplicável; 

g) Códigos e normas aplicáveis 

h) Relatórios da U.S.NRC e outros órgãos reguladores de países que possuam 

instalações de UAS; 

 

3.3.1.3 Definição das atividades de gerenciamento do envelhecimento 

 

Nesta fase da revisão, deve-se garantir que o requerente tenha identificado os 

mecanismos e efeitos do envelhecimento que requeiram um Programa de Gerenciamento de 

Envelhecimento ou uma Análise de Envelhecimento Limitada pelo Tempo. Esses dois 
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métodos citados são aqueles adotados para o processo de renovação de licença, segundo [17]. 

Os mesmos serão apresentados brevemente abaixo. 

Adicionalmente o documento [17] expressa recomendações específicas para a revisão 

do gerenciamento do envelhecimento para os elementos combustíveis irradiados estocados e 

os internos do canister, em virtude da dificuldade de se executar inspeções nesses 

componentes.  

 

3.3.1.4 TLAA (Time-Limited Aging Analyses) – Análise de envelhecimento limitado pelo 
tempo  

 

As Análises de envelhecimento limitado pelo tempo (TLAAs) são cálculos ou análises 

usadas para demonstrar que os ESCs dentro do escopo da renovação de licença manterão sua 

função pretendida ao longo do período declarado no pedido de renovação (por exemplo, 40 

anos). 

Segundo [17], esses cálculos ou análises podem ser usados para avaliar a vida em 

fadiga do ECS (número de ciclos até a falha) ou a vida útil (tempo de operação até a perda 

esperada da função de segurança). Segundo o documento Code o Federal Regulations (10 

CFR 72.3 – “Definition”), as TLAAs são aqueles cálculos e análises que atendem a todos os 

seis critérios a seguir: 

1. Envolvem ESCs importantes para a segurança que estejam enquadrados dentro do 

escopo da renovação da licença específica; 

2. Consideram efeitos de envelhecimento; 

3. Envolve hipóteses limitadas pelo tempo definidas pelas bases de licenciamento; 

4. Foram considerados relevantes pelo requerente na determinação da segurança; 

5. Envolvem conclusões ou fornecem bases para conclusões relacionadas a capacidade 

do ESC em desempenhar suas funções de segurança; 

6. Estão contidas ou incorporados por referência nas bases de projeto da instalação. 

 

3.3.1.5 Programas de Gerenciamento de Envelhecimento (AMP – Aging Management 
Programs) 

 

Pela definição adotada em [17], os Programas de Gerenciamento do Envelhecimento 

monitoram e controlam a degradação dos ESCs dentro do escopo da renovação de modo que 
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os efeitos do envelhecimento não resultem na perda das funções de segurança pretendidas 

durante o período de operação estendida. Um AMP inclui todas as atividades que são 

necessárias para gerenciar mecanismos ou efeitos do envelhecimento para os ESCs 

específicos, incluindo atividades realizadas durante o período inicial de armazenamento. 

Além do mais, um AMP eficaz previne, mitiga ou detecta os efeitos do envelhecimento e 

fornece uma previsão da extensão dos efeitos do envelhecimento de modo a delimitar ações 

corretivas antes que haja uma perda da função de segurança. 

Os AMPs devem ser informados e aprimorados, quando necessário, com base numa 

revisão contínua da experiência operacional da instalação específica, além de incluir a 

experiência operacional internacional e de áreas não-nucleares. Segundo [17], a experiência 

operacional fornece a confirmação direta da eficácia de um AMP e um feedback crítico para 

uma eventual melhoria do AMP. 

O NUREG 1927 estabelece que um Programa de Gerenciamento de Envelhecimento 

deve conter os dez elementos listados a seguir: 

1. Escopo do Programa; 

2. Ações preventivas; 

3. Parâmetros monitorados ou inspecionados; 

4. Detecção dos efeitos do envelhecimento; 

5. Monitoramento e tendência; 

6. Critérios de aceitação; 

7. Ações corretivas; 

8. Processo de confirmação; 

9. Controles administrativos; 

10. Experiência Operacional. 

 

3.3.2 NEI 14-03 – Format, Content and Implementation Guidance for Dry Cask Storage 

Operations- Based Aging Management 

 

Focado na experiência operacional, a referência NEI 14-03 [18] aborda de forma 

complementar alguns requisitos, principalmente os relacionados ao tema de gerenciamento de 

envelhecimento, necessários à concessão da renovação de licença de uma ISFSI. 
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Nessa referência é introduzido o conceito de “toolgates”, para abordar o fato de que a 

verificação da aplicabilidade de potenciais efeitos e mecanismos de envelhecimento no 

armazenamento a seco pode não estar disponível no momento em que a renovação da licença 

é submetida.  

Dessa forma, a referência [18] define “tollgates” como pontos periódicos dentro do 

período de operação estendida de uma UAS em que os licenciados são requisitados a avaliar a 

experiência operacional agregada, executando e documentando uma avaliação de segurança 

que confirme o armazenamento seguro do combustível nuclear usado. 

 Assim sendo, “toolgates” faz parte do programa de gerenciamento de envelhecimento 

baseado na operação e no aprendizado, a ser implementado pelos licenciados em decorrência 

dos requisitos vinculados à renovação da licença. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 

A metodologia utilizada na elaboração do presente trabalho segue a ordem descrita 

abaixo: 

 

1. Foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre os mecanismos de degradação que afetam 

os materiais e componentes de uma Unidade de Armazenamento a Seco, os quais são 

apresentados na seção 2.7 deste trabalho; 

 

2. Foi adotada a sistemática estabelecida pela NRC para o processo de renovação de 

licença de uma UAS, denominado NUREG 1927 - Standard Review Plan for Renewal of 

Specific Licenses and Certificates of Compliance for Dry Storage of Spent Nuclear Fuel [17]. 

Tal sistemática é explicada na seção 3.3.1 do presente trabalho; 

 
2.1 Utilizando a sistemática de [17], foram classificados e selecionados três 

componentes/sistemas para a análise dos mecanismos de degradação; 

2.2 Foram identificados os materiais e condições de serviço de cada 

componente/sistema selecionado; 

2.3 Foram avaliados os mecanismos e efeitos de degradação relacionados a cada 

componente/sistema. 

 

3. Como resultado da aplicação da metodologia de [17] e correlação com os estudos 

sobre mecanismos de degradação, foram propostas medidas de gerenciamento de 

envelhecimento para viabilizar a tomada de decisão regulatória no que se refere ao 

processo de extensão de vida dos Sistemas de Armazenamento a Seco no Brasil.  
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5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO DE 

LONGO PRAZO DA UAS NO BRASIL 

 

 

 

Será apresentada abaixo a aplicação da metodologia definida em [17], conforme pode 

ser observada na FIG. 3.3 , com o objetivo de se avaliar as funções de segurança da unidade 

de armazenamento a seco operando em longo prazo.  

Serão escolhidos alguns ESCs críticos para a operação de uma UAS. O processo de 

classificação e escolha será definido na subseção abaixo. 

 

Classificação das Estruturas, Sistemas e Componentes – Aplicação dos critérios para 

definição dos ECSs dentro do escopo da renovação da licença 

 

Na TAB. 5.1, extraída do Relatório Preliminar de Análise de Segurança [9] emitido pela 

organização operadora da UAS, são listados os principais ESCs relacionados à operação dessa 

instalação.  

Foi utilizado o fluxograma apresentado na FIG. 3.2 como base para a incorporação dos 

ESCs dentro do escopo de renovação de licença. A referida tabela mostra a classificação dos 

ESCs de acordo com os critérios estabelecidos no NUREG 1927. O grau de severidade da 

consequência da degradação é aparentado na última coluna da TAB. 5.1 e será utilizado para 

selecionar as Estruturas, Sistemas e Componentes que serão aprofundados quanto aos 

mecanismos de degradação a que estarão sujeitos no sítio da instalação. 

 

TAB. 5.1 Lista dos ESCs sujeitos a mecanismos de envelhecimento [9] 

Estrutura Sistema ou 
Componente (ESC) 

Resultado do Escopo 
Está no 
escopo? 

Severidade da 
consequência da 

degradação. ³ 
 Critério 1¹ Critério 2²   

Canister (Casco) Sim Não se aplica Sim 3 

Casco de transferência Sim Não se aplica Sim 1 

Overpack (Casco de Proteção) Sim Não se aplica Sim 2 

Elemento combustível Sim Não se aplica Sim 3 

Espaçador de ECI Sim Não Sim 2 

Transportador Sim Não Sim 1 
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Transfer Carriage Sim Não Sim 1 

HI-TRAC VW Lift Lugs Sim Não Sim 1 

HI-TRAC VW Lift Yoke Sim Não Sim 1 

MPC Lift Cleat Sim Não Sim 1 
HI-STORM FW Transport 

Frame 
Sim Não Sim 1 

HI-TRAC VW Bottom Adapter Sim Não Sim 1 

MPC Lid Rigging Não Não Não 0 

MPC Downloader Slings Não Não Não 0 
     

Fonte: Eletronuclear – PSAR UAS (2018) 
_____________________________________________________________________________  
(1) - Critério 1 - O ESC é importante para a segurança? (ITS - Important to Safety) 
(2) - Critério 2 - O ESC não é importante para a segurança, mas a sua falha pode evitar o 
cumprimento de uma função de segurança de um ESC classificado como ITS  
(3) - (3) Muito Severa; (2) Moderada; (1) mínima; (0) sem severidade/ não incluído   

 

Ressalta-se que não é o objetivo deste trabalho detalhar como é feita a classificação 

das Estruturas, Sistemas e Componentes de acordo com a sua importância para a segurança. 

Caso seja de interesse do leitor, como referência ao assunto, pode-se citar o documento 

emitido pela U.S.NRC intitulado NUREG/CR-6407 - Classification of Transportation 

Packaging and Dry Spent Fuel Storage System Components According to Importance to 

Safety [22] que aborda esse tema de forma específica.  

Com base na classificação apresentada na TAB. 5.1, para a aplicação da metodologia 

definida no NUREG 1927, foram escolhidos os itens mais sensíveis na avaliação de 

segurança, a saber: 

 

a. Casco (Canister Multipropósito); 

b. Casco de proteção (Overpack) 

c. Elemento combustível armazenado. 

 

A avaliação seguirá a metodologia definida em [17], já explicitada no fluxograma da 

FIG. 3.3. Primeiramente serão identificados os materiais e as respectivas condições de serviço 

do ESC em questão. Num segundo passo serão apresentados os mecanismos e efeitos de 

degradação a serem considerados para a operação e extensão de vida. Posteriormente serão 

elencadas atividades de gerenciamento e envelhecimento, tendo como base a bibliografia 

consultada e apresentada seção 2.7 deste trabalho. Por último, serão propostas recomendações 

a serem observadas quando do pedido de renovação de licença da instalação. 
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5.1 Casco (Canister Multipropósito - MPC) 

 

 

5.1.1 Identificação dos Materiais e Condições de Serviço: 

 

O canister, ou MPC, consiste de um cilindro metálico fabricado pelo processo de 

conformação mecânica de chapas (calandragem) de aço inoxidável austenítico e posterior 

processo de soldagem. Segundo especificações contidas em no PSAR da UAS [9], o casco de 

armazenamento é fabricado em aço inoxidável austenítico 304/304L ou 316/316L. Trata-se de 

materiais com propriedades específicas para suportar as condições adversas, principalmente 

relacionadas a corrosão. A principal função de segurança associada ao canister é a de 

confinamento do material nuclear armazenado.  

Além disso, o Canister acomoda em seu interior uma estrutura separadora (Fuel 

Basket) de material apropriado (denominado Metamic-HT) que garante, além da presença de 

absorvedores de nêutrons, a geometria adequada para manter a subcriticalidade da 

configuração de elementos combustíveis estocados. 

Após a soldagem da tampa principal do canister (ver FIG. 5.1), o interior do mesmo é 

preenchido com gás Hélio de modo a garantir uma atmosfera inerte para o combustível 

armazenado. O MPC proporciona uma interface de transferência de calor entre o combustível 

e o meio externo, garantindo assim que o calor de decaimento remanescente oriundo dos ECI 

seja dissipado e dessa forma se assegura que a temperatura do revestimento das varetas de 

elemento combustível não alcance níveis críticos. 

Na FIG. 5.1 pode ser observado através do corte da seção longitudinal do sistema a 

estrutura do canister bem como as outras partes integrantes de sistema de armazenamento a 

seco. Ainda nessa figura, é mostrada (a direita) a estrutura separadora que fica posicionada 

dentro do canister e o modo de dissipação do calor proveniente dos elementos combustíveis 

no interior do MPC 
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FIG. 5.1 Canister dentro do Overpack e detalhe da estrutura separadora. [9] 

No que se refere as condições de serviço, a instalação da UAS no sítio das Centrais 

nucleares de Angra dos Reis sujeita o componente em questão à incidência de elevada 

umidade relativa e concentração de sais no ar em virtude de o local da instalação ser próximo 

à costa marinha. 

A FIG. 5.2, extraída de [9] traz um gráfico com os valores médios de umidade relativa 

registrados na estação meteorológica de Angra dos Reis para cada mês. Já a TAB. 5.2 

evidencia as oscilações de temperatura registradas no sítio da instalação da Unidade de 

Armazenamento a Seco. 
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FIG. 5.2 Umidade relativa média mensal registrada no Sítio da instalação 

Fonte:[9]. 

 

TAB. 5.2 Oscilações de temperatura registradas no sítio da UAS no Brasil [9] 

Ano 
Temperatura  
Mínima [°C] 

Temperatura  
Máxima [°C] 

Ano 
Temperatura  
Mínima [°C] 

Temperatura  
Máxima [°C] 

1985 13,0 32,8 1999 12,8 37,0 

1986 14,1 34,0 2000 10,2 33,5 

1987 12,8 34,8 2001 10,4 33,3 

1988 11,4 34,3 2002 10,2 35,8 

1989 12,4 34,0 2003 10,1 33,5 

1990 13,0 35,1 2004 12,7 31,5 

1991 13,3 34,3 2005 13,1 34,5 

1992 12,9 32,0 2006 12,3 35,6 

1993 13,0 36,1 2007 12,6 33,4 

1994 11,3 33,9 2008 15,8 35,1 

1995 14,9 36,3 2009 13,8 34,4 

1996 12,7 33,5 2010 14,1 35,5 

1997 13,7 37,9 2011 11,7 34,5 

1998 15,3 36,5 Período 10,1 37,9 

Fonte: Eletronuclear – PSAR UAS (2018) 

 

5.1.2 Mecanismos e Efeitos de Degradação a Serem Considerados 
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As evidências extraídas do Relatório Preliminar de Análise de Segurança da instalação 

[9] permitem afirmar que o canister apresenta os três principais fatores necessários ao 

desenvolvimento de trincas de corrosão sob tensão (SCC - Stress Corrosion Cracking), a 

saber: ambiente favorável (próximo à costa), material suscetível (aço inoxidável austenítico) e 

tensão residual (oriunda do processo de fabricação ou do fechamento do canister por processo 

de soldagem). 

O gráfico da FIG. 5.2 mostra que os níveis de Umidade Relativa a que o Canister 

Multipropósito está sujeito são elevados praticamente o ano todo. Isso comparado as 

conclusões extraídas de [5,27] que tratam de valores de umidade relativa críticos para o 

aparecimento de SCC - Stress Corrosion Cracking ratificam a recomendação de que deve ser 

dada atenção especial a esse tipo degradação. 

Adicionalmente cabe ressaltar que os estudos desenvolvidos por Caseres e Mintz [25] 

mostraram que a ocorrência da degradação por SCC pode não ser evidenciada no início da 

operação de uma unidade de armazenamento a seco, quando a temperatura superficial do 

canister ainda é alta e impossibilita o depósito de sal na sua superfície. Entretanto, para 

prazos estendidos, a ocorrência de SCC deve ser considerada. Salienta-se que as informações 

encontradas no PSAR da UAS [9], em especial no seu capítulo de Gerenciamento de 

Envelhecimento, abordam a possibilidade de ocorrência de SCC no canister, mas tais 

informações não permitem concluir quando esses níveis de temperatura serão alcançados na 

superfície do casco. 

Outro aspecto importante a ser considerado como mecanismo de degradação para 

canisters operando nas proximidades do mar é a ocorrência de outros dois tipos de corrosão: a 

corrosão puntiforme (pitting corrosion) e a corrosão por fresta (crevice corrosion). Conforme 

relatado no capítulo 3, os estudos desenvolvidos por A. Kosaki [26] revelaram que as taxas de 

corrosão puntiforme e por fresta estimadas para o aço inoxidável 304 em ambiente marinho 

não foram suficientes para degradar a espessura total (~13 mm) do canister durante a sua 

operação inicial de 40 anos. Entretanto o mesmo estudo ratifica a informação de que a 

ocorrência de SCC nesse mesmo tipo de ambiente geralmente se origina de pontos de 

corrosão puntiforme ou por fresta. Dessa forma, deve-se obter uma estimativa de quando as 

condições de temperatura da superfície do canister alcançarão as condições ideais para o 

surgimento de SCC. 
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Já a ocorrência de fadiga térmica não pode ser sugerida como potencial de degradação 

dos materiais, uma vez que as oscilações de temperatura para o sítio de Angra dos Reis não 

são tão expressivas entre as condições de inverno e verão. 

 

5.2 Casco de Proteção (Overpack) 

 

 
5.2.1 Identificação dos Materiais e Condições de Serviço: 

 

O Overpack, ou casco de proteção é um dos componentes do Sistema de 

Armazenamento a Seco e que pode ser observado em mais detalhes na  FIG. 5.3. Ele é 

composto de duas estruturas de aço cilíndricas e concêntricas reforçadas radialmente por 

chapas de mesmo material e cujo interior é preenchido com concreto, sem reforços de 

vergalhão. A base do overpack e o fechamento superior completam a estrutura, que é 

projetada para que haja um caminho delimitado para a entrada e saída de ar de modo a 

favorecer a dissipação de calor de forma passiva. Na mesma  FIG. 5.3 pode ser observado o ar 

entrando pela parte inferior, aquecendo-se pela troca térmica com o canister e saindo pela 

parte superior do overpack. 

No que se refere a função de segurança, o casco de proteção, além de proporcionar 

proteção física, permite (através da espessa parede de concreto) a blindagem necessária para 

radiação gama e nêutrons provenientes do combustível nuclear usado armazenado dentro do 

canister. 

Em se tratando de um componente que é parte integrante do Sistema de 

Armazenamento a Seco, as condições de serviço a que o casco de proteção está exposto são 

basicamente as mesmas evidenciadas para o canister, ou seja, um ambiente costeiro com 

elevada umidade relativa e concentração de sais no ar.  
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FIG. 5.3 Detalhe do Overpack e da dissipação de calor por convecção natural. [9] 

 

5.2.2 Mecanismos e Efeitos de Degradação a Serem Considerados 

 

Os mecanismos e efeitos de degradação a serem considerados resumem-se 

basicamente a corrosão que pode ocorrer na parede interna e externa do Overpack que 

delimita a porção de concreto. Outros mecanismos de degradação de cascos de proteção são 

relatados em [3], entretanto a maioria deles está associada a cascos de proteção com estrutura 

em concreto armado, que não é o modelo a ser utilizado na Unidade de Armazenamento a 

Seco em território brasileiro.  

Outros tipos de mecanismos/ modos de degradação que merecem atenção e que são 

abordados em [3] estão destacados abaixo: 

 

5.2.2.1 Exposição a Elevadas Temperaturas 
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A exposição do concreto a elevadas temperaturas pode causar a degradação das 

propriedades mecânicas do concreto em decorrência do processo de desidratação. Como o 

overpack desempenha a função de blindagem, em última instância, a sua degradação poderia 

levar a níveis de radiação inadequados aos requisitos regulatórios. Entretanto, segundo [3], 

esse tipo de degradação é facilmente contornável com a formulação adequada do concreto 

seguindo as especificações da ACI (American Concrete Institute). Dessa forma, conclui-se que 

essa degradação não é de relevância à operação de longo prazo. 

 

5.2.2.2 Danos Decorrentes de Ciclos de Congelamento/Descongelamento 

 

Esse tipo de degradação possui algum grau de importância para a operação de longo 

prazo [3] devido ao fato de que a umidade presente nos poros do concreto, ao passar pelo 

processo de expansão e contração do seu volume, pode causar o surgimento de trincas na 

estrutura do mesmo. Apesar do exposto acima, dadas as condições ambientais que a UAS está 

submetida no território brasileiro, não faz sentido aprofundar esse tema para operação de 

longo prazo desta instalação específica. 

 

5.2.2.3 Danos Decorrentes da Radiação 

 

Esse é um mecanismo de degradação bem compreendido e documentado. Segundo [3], 

se houver irradiação suficiente para causar perda de água (devido a decomposição ou 

migração), as propriedades mecânicas do concreto (isto é, resistência à tração, resistência à 

compressão e o módulo de elasticidade) podem ser afetadas.  

Além disso, a perda de água pode levar a uma redução no grau em que o concreto 

pode fornecer moderação e blindagem de nêutrons. Esse tipo de degradação é importante, por 

exemplo, para estruturas do prédio do reator; entretanto, para Sistemas de Armazenamento a 

Seco operando em prazos estendidos, não são esperados níveis de radiação que sejam 

suficientes para causar redução significativa da resistência mecânica do concreto. Assim 

sendo, o efeito de irradiação não é considerado um mecanismo de degradação significativo no 

gerenciamento do envelhecimento. 
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5.2.2.4 Corrosão dos Vergalhões do Concreto Armado 

 

Trata-se de um mecanismo de degradação que merece atenção para a operação de 

longo prazo, em virtude acelerar a degradação da função estrutural (de proteção contra 

eventos externos) que o Overpack possui. Segundo [3], várias medidas podem ser tomadas 

para evitar ou minimizar a ocorrência desse tipo de degradação ao casco de proteção, como a 

adição de inibidores de corrosão durante a fase de construção, e até mesmo a adoção de 

sistema de proteção catódica.  

Embora tenha sido mencionado esse mecanismo de degradação, deve-se lembrar que o 

modelo de Casco de Proteção a ser utilizado no Brasil não possui vergalhões, portanto não 

está sujeito a esse tipo de degradação.  

 

5.3 Elemento Combustível Armazenado. 

 

 

5.3.1 Identificação dos Materiais e Condições de Serviço: 

 

Os elementos combustíveis a serem acomodados nas instalações da UAS pertencem as 

unidades das Centrais Nucleares de Angra 1 e Angra 2 e consistem de varetas de liga de 

zircônio (Zircaloy-4) onde são acomodadas as pastilhas de elemento combustível. A função 

de segurança associada ao elemento combustível é proporcionar (através do revestimento das 

varetas de ECI) a primeira barreira para o confinamento de material radioativo. Entretanto, 

cabe aqui ressaltar que a NRC não considera em seus documentos orientativos à revisão do 

Relatório de Análise de Segurança o revestimento como barreira ao confinamento. Outra 

importante função desempenhada pelo revestimento do combustível é manter a integridade do 

combustível como um todo, de modo a garantir as condições necessárias para as atividades de 

reprocessamento posterior, caso exista essa possibilidade. Algumas considerações a serem 

feitas acerca dos ECIs armazenados: 

 As varetas são internamente pressurizadas; 

 Durante a operação no núcleo do reator, o EC é solicitado mecanicamente, 

termicamente e quimicamente; 
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 Podem ocorrer reações internas ao revestimento das varetas, como difusão de 

hidrogênio e posterior formação de hidretos que, somadas ao nível de tensões da parede, 

podem aumentar as chances de propagação de trincas. 

 O rompimento do revestimento leva a liberação de material radioativo a ser contido 

pela barreira de confinamento (o canister) e consequentemente, ao aumento da pressão interna 

do canister; 

 Rompimento do revestimento pode levar ao aumento da dose na periferia do 

overpack. 

 

5.3.2 Mecanismos e Efeitos de Degradação a Serem Considerados 

 

A  FIG. 5.4, adaptada de [3], apresenta o detalhe de uma vareta de combustível e cita 

os potenciais mecanismos de degradação que podem comprometer a integridade do 

revestimento da vareta de combustível durante o armazenamento a seco do ECI.  

 

 

FIG. 5.4 Mecanismos de degradação que podem afetar o revestimento do ECI em 

armazenamento a seco. Adaptado de [3]. 
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As condições que governam esses mecanismos de degradação são fortemente 

dependentes do estado físico inicial, da temperatura e do estado de tensão do revestimento, 

quando as varetas de combustível são transferidas para a instalação de armazenamento a seco. 

Embora a referência [3] faça uma vasta explanação sobre os diferentes tipos de 

degradação, serão abordados nesse trabalho aqueles classificados em [3] como alta e média 

necessidade de investigação, conforme pode ser observado na TAB. 5.3 adaptada da mesma 

referência. 

 

TAB. 5.3 Mecanismos de degradação que podem afetar o desempenho do revestimento 

Agente Mecanismo de degradação 
Influenciado 
pela operação 
estendida 

Necessita de 
dados adicionais 

Importância 
para P&D 

Térmico 

Danos as propriedades 
mecânicas por radiação 

Sim Sim Média 

Fadiga causada por 
flutuação de temperatura 

Sim Sim Baixa 

Mudança de fase Não Sim Baixa 

Químico 

Alteração da emissividade Não Sim Baixa 

Danos de H2: Fragilização 
e reorientação de Hidretos 

Sim Sim Alta 

Danos de H2: Tricas por 
formação de Hidretos 
Atrasados 

Sim Sim Alta 

Oxidação Sim Sim Média 

Corrosão Não Sim Baixa 

Mecânico Fluência Não Sim Média 

Fonte: Traduzido de [3] 

5.3.2.1 Danos às Propriedades Mecânicas do Revestimento Devido à Radiação 

 

Os danos provocados pela radiação afetam principalmente a rigidez e a ductilidade do 

revestimento. Esses danos são dependentes da temperatura e da fluência de nêutrons rápidos, 

bem como da composição da liga [3]. Essa referência cita o estudo apresentado em um 

relatório técnico emitido pelo EPRI [28] que concluem como improvável a possibilidade 

desses danos para níveis baixos de fluência de nêutrons. 
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Entretanto, o estudo desenvolvido por Ito et al. (2004) [29], chega a uma conclusão que 

é muito provável que o armazenamento a seco de ECI por períodos estendidos cause a 

degradação das propriedades mecânicas pela influência da temperatura, ocasionando a 

diminuição da dureza e por conseguinte, aumentando a ductilidade do revestimento. Isso 

diminuiria a chance de quebra do choque mecânico, mas em contrapartida, poderia facilitar a 

fluência do revestimento da pastilha do combustível e propiciar a liberação de hidrogênio 

dissolvido. 

5.3.2.2 Efeitos Decorrentes de H2 – Fragilização e Reorientação de Hidretos 

 

Segundo [3], durante a operação do reator, o revestimento do combustível sofre 

corrosão uma vez que a água de refrigeração em alta temperatura reage com o revestimento 

produzindo uma camada de óxido de zircônio. O hidrogênio é liberado durante essa reação 

química e uma fração desse hidrogênio é absorvida pelo Zircaloy. 

A solubilidade do hidrogênio no zircônio é altamente dependente da temperatura, com 

maior solubilidade a temperaturas mais altas. Quando a concentração de hidrogênio excede o 

limite de solubilidade, formam-se hidretos de zircônio. Dependendo do tamanho, da 

distribuição e da orientação, esses hidretos podem fragilizar o revestimento e reduzir e sua 

ductilidade. 

A presença de hidretos pode facilitar o surgimento de trincas no revestimento se os 

mesmos estiverem alinhados radialmente, ou seja, perpendicularmente ao campo de tensão 

principal de tração que ocorre na parede do tubo. Ressalta-se que os hidretos formados no  

revestimento são tipicamente observados com orientação na direção circunferencial, 

entretanto, pode-se observar a sua reorientação para a direção radial dependendo do nível de 

tensão do revestimento quando este é resfriado de uma temperatura mais alta, como é o caso 

quando o canister (que contém os ECIs) passa pelo processo de drenagem e preenchimento 

com gás inerte (operação que antecede o armazenamento a seco). 

Pelo exposto acima, a reorientação e difusão de hidretos podem resultar em trincas no 

revestimento. Assim sendo, mesmo que uma trinca presente não seja através da parede toda, o 

revestimento poderá falhar devido a tensões causadas durante o manuseio ou transporte 

normal do combustível armazenado a seco. 
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5.3.2.3 Efeitos Decorrentes de H2 – Ocorrência de Trincas Devido a Formação Tardia 
de Hidretos (Delayed Hydride Cracking - DHC)  

 

O aparecimento de trincas decorrentes da formação tardia de hidretos (DHC) é um 

mecanismo dependente do tempo tradicionalmente considerado como oriundo da difusão de 

hidrogênio a uma ponta incipiente de fissura (falha), seguida de nucleação, crescimento e 

fratura do hidreto na extremidade dessa fissura. O processo continua enquanto existir tensão 

suficiente para promover a difusão do hidrogênio (Puls. 2009, McRae et al. 2010) [30,31]. 

Segundo [3], o DHC tem sido tradicionalmente descartado como um possível 

mecanismo de degradação do revestimento durante armazenamento prolongado, porque à 

medida que a temperatura diminui a tensão é reduzida e se torna insuficiente para promover a 

propagação de trincas (EPRI, 2002 e Rothman 1984) [33,32]. Entretanto, o próprio estudo de 

Rothman [32] observou que dados adicionais eram necessários quando analisadas 

profundidades de trincas muito grandes (~ 50% da espessura da parede). 

 

5.3.2.4 Oxidação do Revestimento 

 

A oxidação do Zircaloy é um processo termicamente induzido e que requer, por 

definição, a presença de um agende oxidante. Sendo assim, durante a operação normal do 

sistema de armazenamento a seco, como por exemplo, durante a fase de preenchimento do 

canister com gás inerte, a oxidação do revestimento se torna improvável [3]. Dessa forma, a 

oxidação pode sim ocorrer se de alguma forma o canister for preenchido indevidamente com 

ar, houver algum rompimento da barreira de confinamento (permitindo a entrada de ar), ou 

por produção de oxigênio devido à radiólise da água residual que tenha sido deixada 

indevidamente dentro do canister na fase de drenagem. 

A ocorrência de oxidação no revestimento da vareta de ECI pode enfraquecer a parede 

do tubo, tornando-a mais suscetível ao aparecimento de trincas. Além disso, outro ponto 

negativo é que a oxidação pode alterar a emissividade da superfície da vareta, tornado a troca 

térmica menos efetiva e assim, aumentando a temperatura do combustível armazenado e do 

seu revestimento. 

 

5.3.2.5 Fluência 
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A principal força motriz para a fluência do revestimento é a tensão circunferencial 

causada pela pressão interna da vareta de combustível, entretanto, essa pressão diminui com o 

tempo à medida que a temperatura diminui e o volume da vareta aumenta. 

Segundo [3], a fluência nesse tipo de componente é considerada autolimitada, ou seja: 

à medida que a fluência aumenta, o volume interno da vareta cresce, resultando na diminuição 

da pressão interna e na redução da tensão circunferencial. 

A falha do revestimento por fluência geralmente está associada a um defeito muito 

pequeno (furo ou trinca) que libera os gases internos, incluindo gases de fissão, e pode expor 

o combustível a um ambiente oxidante. Assim a fluência torna-se um mecanismo de 

degradação importante à medida que diminui a espessura da parede do revestimento, tornando 

as varetas de combustíveis suscetíveis a quebra nesses pontos fracos durante o manuseio ou 

transporte, e não durante a estocagem propriamente dita. 
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6 RESULTADOS 

 

 

 

Como base na aplicação da metodologia detalhada no capítulo anterior, serão 

relacionadas, por componente/sistema analisado, as medidas de gerenciamento de 

envelhecimento que são julgadas importantes quando da submissão da renovação de licença 

de uma Unidade de Armazenamento a Seco operando em território brasileiro. 

 

6.1.1 Atividades de Gerenciamento de Envelhecimento Para o Casco (Canister) 

 

De acordo com os levantamentos efetuados através das pesquisas bibliográficas, 

[5,6,8,25,26,27] constatou-se que especial atenção tem sido dada a degradação do canister 

decorrente da ação de corrosão sob tensão (SCC). Portanto, para esse mecanismo de 

degradação, se propõe que sejam tomadas as seguintes medidas:  

1. Classificação dos canisters de acordo com os critérios estabelecidos em [27] de modo 

a evidenciar aqueles que apresentam maior potencial ao surgimento de trincas 

decorrentes de corrosão sob tensão em ambiente contendo cloretos; 

2. Focar as inspeções nas regiões mais susceptíveis, conforme relatado em [27], a saber: 

a) Região da Zona Afetada pelo Calor (ZAC) no processo de soldagem relacionado à 

fabricação do canister e à soldagem da tampa ao casco; 

b) Região inferior do casco nas proximidades do canal de entrada do ar (região que 

possui a mais baixa temperatura relativa); 

c) Superfície da tampa de fechamento superior devido a possibilidade de acúmulo de 

cloretos. 

3. Inspeções visuais na superfície do canister a cada cinco anos a serem efetuadas 

segundo um procedimento específico que permita a comparação dos resultados 

obtidos das diferentes inspeções. O procedimento específico além de descrever a 

execução das inspeções visuais, deve delimitar parâmetros mensuráveis que permitam 

a replicação futura das condições de inspeção, tais como: definição do tipo de 

equipamento utilizado, ângulo de inspeção, condições de luminosidade, entre outros. 

Tudo deve ser gravado de forma que seja possível a comparação com outros resultados 
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de inspeções futuras e se possa observar a tendência dos danos coletados. Esta 

recomendação decorre das observações contidas em TECDOC 1725 – Spent Fuel 

Storage Operation – Lessons Learned [21]; 

4. Instalar corpos de prova (pré-tensionados) do mesmo material do canister que possam 

ser alocados próximos a superfície do mesmo com o intuito de se observar a evolução 

da degradação e estimar a taxa de propagação de trincas que venham a ocorrer e 

prever a ocorrência de SCC para o aço inoxidável do canister naquele ambiente.( 

como exemplo o pode-se citar a norma ASTM G30 – Standard Practice for Making 

and Using U-Bend Stress-Corrosion Test Specimens); 

5. Estimar, via simulação numérica, com auxílio de um modelo em CAD e programa de 

dinâmica de fluidos computacional (CFD) o decaimento da temperatura da parede do 

canister ao longo do tempo de estocagem de modo a saber quando a superfície do 

mesmo chegará abaixo de 100ºC proporcionando um ambiente mais favorável a 

condensação de vapor d’água e deposição de sais na superfície (condições 

imprescindíveis ao aparecimento de SCC); 

6. Monitorar quanto ao aparecimento de produtos de corrosão as áreas mais sensíveis do 

canister: regiões mais frias e próximas a cordões de solda que possam apresentar as 

condições ideais para o aparecimento de SCC ou dos mecanismos de degradação 

(pitting e crevice corrosion) que antecedem a ocorrência de SCC, conforme 

comprovado por A. Kosaki [26]. 

 

6.1.2 Atividades de Gerenciamento de Envelhecimento Para o Overpack 

 

Com base no exposto nas seções anteriores, as atividades de gerenciamento do 

envelhecimento relacionadas ao Overpack que merecem destaque quando levado em 

consideração a possibilidade de operação em longo prazo estão relacionadas a corrosão das 

paredes interna e externa que delimitam a porção de concreto do casco de proteção. Assim 

sendo, será proposta uma única medida para gerenciamento do envelhecimento: 

 

1. Inspeções visuais na superfície da parede interna e externa do Overpack a cada cinco 

anos a serem efetuadas segundo um procedimento específico que permita a 

comparação dos resultados obtidos das diferentes inspeções. O procedimento além de 
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descrever a execução das inspeções visuais deve delimitar parâmetros mensuráveis 

que possibilitem a replicação futura das condições de inspeção, tais como: definição 

do tipo de equipamento utilizado, ângulos de inspeção, condições de luminosidade, 

entre outros, de modo a possibilitar comparações com resultados de inspeções futuras 

e viabilizar a observação da tendência dos danos coletados.  

 

Adicionalmente, há de se destacar que, apesar de o Overpack desempenhar função de 

segurança e ser um item classificado como importante para a segurança, ele é um item que 

pode ser substituído caso perca a sua capacidade de desempenhar a função para qual foi 

projetado. 

 

6.1.3 Atividades de Gerenciamento de Envelhecimento para o Elemento Combustível 

 

Conforme relatada na seção 5.3.2, vários são os mecanismos de degradação que 

podem desafiar a integridade do revestimento do elemento combustível armazenado. 

Entretanto, como mencionado em [3] a maioria dos mecanismos de degradação tem seu 

potencial de dano diminuído ao longo do tempo de armazenamento, conforme ocorre o 

decaimento dos produtos de fissão e por consequência uma diminuição na temperatura e no 

nível de tensões da parede da vareta de combustível. 

Levando em consideração que o revestimento não é considerado barreira de 

confinamento para efeito de requisitos regulatórios da operação da UAS [3], e tendo em vista 

que a abertura do canister para inspeção de rotina dos ECIs se tornaria uma atividade 

dispendiosa e com exposição desnecessária aos trabalhadores envolvidos, o que se propõe não 

são atividades de gerenciamento de envelhecimento, mas sim medidas que possam diminuir 

as chances de ocorrência dos mecanismos de degradação listados nas seções anteriores. São 

listadas abaixo as medidas de acordo com o mecanismo de degradação associado: 

 

1. Como os mecanismos de degradação associados aos danos decorrentes da difusão 

de H2, formação de hidretos e fluência são correlatos a presença inicial de trincas 

no revestimento, propõe-se que os ECIs sejam inspecionados individualmente 

antes de serem armazenados, com o intuito de se evitar o armazenamento a seco 

daqueles ECIs que apresentarem elevado número de fissuras ou trincas superficiais 

no revestimento das varetas; 
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2. No que se refere à oxidação do revestimento, atenção especial deve ser dada à 

elaboração do procedimento e ao treinamento de pessoal que estiver responsável 

pela etapa de drenagem do canister e preenchimento com gás inerte. 

 

Adicionalmente propõe-se que as atividades de gerenciamento de envelhecimento 

estejam focadas no monitoramento radiológico com medições rotineiras objetivando verificar 

a possibilidade de se captar níveis de radiação que sejam compatíveis com a presença de 

alguma anomalia interna nos ECIs armazenados no interior dos canisters. 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Pela pesquisa bibliográfica efetuada, constatou-se que a utilização dos sistemas de 

armazenamento a seco como estratégia para o gerenciamento do combustível nuclear 

irradiado é uma solução bastante prática do ponto de vista operacional e proporciona uma 

solução temporária (e intermediária) para o acondicionamento do combustível nuclear usado. 

Este trabalho apresentou os aspectos normativos relacionados ao processo de 

licenciamento inicial, assim como os aspectos relacionados à operação de longo prazo de uma 

instalação de armazenamento a seco para combustível nuclear usado. 

A aplicação da metodologia definida no NUREG 1927 [17], permitiu que fossem 

avaliados aspectos relacionados à segurança de algumas Estruturas, Sistemas e Componentes 

(ESCs) críticos à operação de longo prazo da Unidade de Armazenamento a Seco (UAS) a ser 

utilizada no sítio das centrais nucleares de Angra dos Reis e com isso foram propostas 

medidas de gerenciamento de envelhecimento que estão destacadas no capítulo 6. 

Conclui-se com esse trabalho que entre os ESCs selecionados para avaliação, o que 

requer maior atenção e foco no gerenciamento de mecanismos de degradação numa eventual 

operação de longo prazo é o canister, uma vez que o mesmo desempenha a função primordial 

de confinamento do combustível nuclear usado e está sujeito ao mecanismo de degradação 

que é o surgimento de trincas devido a corrosão sob tensão (SCC – Stress Corrosion 

Craking).  

Espera-se, pelo exposto acima, que todas essas recomendações auxiliem tanto o 

operador do sistema de armazenamento a seco quanto o órgão regulador na tomada de decisão 

quando da submissão da renovação de licença de operação.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

  

Propõe-se que sejam realizados estudos com auxílio de programas de simulação e 

CFD (dinâmica de fluidos computacional) de modo a se prever o decaimento da temperatura 

da parede do canister ao longo do tempo de estocagem.  

Desse modo poderá ser estimado em qual momento (ao longo da operação da 

instalação) as condições de serviço do canister se tornarão mais favoráveis a condensação de 

vapor d’água e deposição de sais na superfície (condições imprescindíveis ao aparecimento de 

SCC – Stress Corrosion Craking). 
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