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 Lançamento da Tecnologia Holtec para Reservatório Multiuso na América do Sul 
Temos o prazer de saudar a chegada da tecnologia do Canister Multiuso (Multi-Purpose Canister - MPCs), 
originalmente adotada pelo US DOE no início dos anos 1990 como a solução de armazenamento de combustível 
mais robusta e adotada universalmente pelas usinas nucleares dos EUA, no continente sul-americano. Tendo 
liderado o primeiro licenciamento e implantação de MPCs nos Estados Unidos no final da década de 1990, com 
uma participação de mercado esmagadora nos Estados Unidos e muitos países , como Reino Unido, Espanha, 
México, Eslovênia e Ucrânia, temos agora a honra de dar as boas-vindas à Eletronuclear do Brasil à nossa lista de 
ilustre usuários da tecnologia de contenção (“overpack”) ventilado vertical HI-STORM FW. O primeiro sistema  
HI-STORM FW contendo MPC-32ML que apresenta uma cesta de combustível 
otimizada Metamic-HT™ especialmente projetada e licenciada para o 
combustível de Angra 2 a qual foi carregada com sucesso em um sistema HI-
STORM FW e colocada na Unidade de Armazenamento Seco Complementar para 
Combustível Usado (UAS) [chamada ISFSI nos EUA] em 22 de março, marcando 
o início oficial dos planejados 50 anos de operação. O UAS foi projetado e 
licenciado como uma instalação nuclear autônoma de acordo com a CNEN 1.04, 
com diretivas suplementares para conformidade com USNRC RG-3.2 e NUREG-
1567. O UAS inclui segurança física, monitoramento de radiação e temperatura, 
um centro de controle de acesso blindado e um depósito de armazenamento 
com uma oficina técnica, projetada e construída pela Holtec International. Este 
evento também marca o primeiro uso do HI-TRAN 300 da Holtec, um veículo 
transportador de carga vertical à prova de falha única que foi projetado e 
fabricado na Divisão de Fabricação Avançada da Holtec em Camden, Nova Jersey. 

“O UAS de Angra é uma instalação de última geração cujo 
comissionamento representa um marco significativo para 
garantir o futuro da indústria nuclear no Brasil, 
demonstrando que o combustível irradiado de operações 
de reatores comerciais pode ser gerenciado com 
segurança e confiabilidade com a Tecnologia do Canister 
Multi-Purpose da Holtec (Reservatório Multiuso), declarou 
o Dr. Richard M. Springman, vice-presidente sênior de 
projetos internacionais da Holtec International. O Diretor 
Técnico da Eletronuclear, Ricardo Luis Pereira dos Santos, 
concordou, comentando: “O UAS é um projeto crítico para 
a Eletronuclear a fim de garantir a operacionalidade 
continuada de Angra 2 e Angra 1.” 

Caminhão de carga pesada  
HI-TRAN 300 da Holtec 

Unidade de armazenamento a seco complementar  
para combustível irradiado (UAS)  
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A Holtec International foi contratada em 2017, após vencer uma concorrência internacional lançada pela 
Eletronuclear em 2016. O âmbito do projeto é complexo, incluindo a customização e licenciamento do Sistema  
HI-STORM FW para as 
usinas de Angra-1 
(Westinghouse) e Angra-2 
(Siemens KWU) no Brasil, 
modernizações das usinas 
para manuseio seguro dos 
sistemas, projeto civil e 
construção do UAS, e 
serviços de carregamento 
dos dispositivos de 
armazenamento a seco 
com elementos de 
combustível irradiado nas 
unidades e transferindo-os 
para o UAS. Apesar da 
inclemente pandemia 
durante a construção e de 
um rigoroso e inédito 
processo de licenciamento 
e permissão para esta 
instalação no Brasil, a 
Holtec e a Eletronuclear 
trabalharam em conjunto 
para entregar o projeto a 
tempo de apoiar a 
operação das usina. 

Para executar o projeto e garantir a conformidade com os regulamentos e padrões brasileiros, a Holtec abriu uma 
subsidiária - Holtec do Brasil - composta em grande parte por talentos locais com o objetivo de servir a indústria 
nuclear brasileira com conhecimento profundo das normas e padrões do Brasil. Com sede no Rio de Janeiro, a 
Holtec do Brasil faz parte da equipe de projetos da Holtec International, fornecendo gerenciamento de projetos, 
design de engenharia, serviços de manufatura, construção de sites (incluindo operação de laboratório de teste de 
materiais na Usina Nuclear de Angra) e técnicos que foram treinados nas operações do sistema HI-STORM FW. A 
Holtec do Brasil trouxe forte capacidade nuclear para o país, empregando mais de 40 funcionários e se 
estabelecendo como uma empresa na área nuclear com a expertise necessária para apoiar novos projetos no Brasil. 

MPC-32ML é carregado no sistema de armazenamento a seco HI-STORM FW  
(à esquerda) e colocado no bloco ISFSI (à direita) na Usina Nuclear de Angra 
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Com mais de 1.500 sistemas HI-STORM com vários modelos de Canister Multi-Purpose (MPC) em serviço ao redor 
do mundo, a tecnologia do Canister Multi-Purpose (MPC) cumpriu a visão do DOE (Department of Energy 
/Departamento de Energia) de um robusto, estanque, sistema transportável de resíduos, que também pode servir 
como um sistema de descarte. Feito de liga de aço inoxidável austenítico, que está entre os metais mais resistentes 
à fratura e dúcteis conhecidos pelos humanos, a tecnologia do Canister Multi-Purpose (MPC) oferece um nível 
incomparável de segurança quando comparado com qualquer tecnologia que depende de juntas vedadas para 
proteção de confinamento. A mesma tecnologia do Canister Multi-Purpose (MPC) foi incorporada no Pequeno 
Reator Nuclear da Holtec, SMR-160, garantindo uma solução de longo prazo para o gerenciamento do processo 
interno no local sem necessidade de transportar o combustível para outra localidade.  


