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econômica do uso do plutonio nos reatores térmicos (reciclagem) e nos re

generadores rápidos (FBR), tentando para tal, coletar maior número de iii

formações sobre suas situações dentro do atual contexto de desenvolvi

fase inicial descreve a situação atual e suas projeções

de acumulo de plutonio e a necessidade de reprocessamento,suas vantagens

e desvantagens. En seguida, de uma maneira suscinta, são descritas as

tecnologias de processo. E, finalmente, uma análise geral das situações

em alguns países ê feita, levando-se em conta as suas estratégias, assim

como suas perspectivas. ' K H . ; •
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ESTRATÉGIAS PARA A UTILIZAÇÃO DO PLUTONIC

1. INTRODUÇÃO

Una projeção da capacidade nuclear mundial instalada resultará, no

final do século, em 850 e 1200 Qf (e)', respectivamente, para baixa e alta estimati

vas da taxa de crescimento da potência nuclear; enquanto que no ano 2025, da mes

ma forma, deverá atingir 1800 e 3900 GW(e), como pode ser visto na tabela 1 /l/.

TABEIA-1: PROJEÇÃO DA CAPACIDADE NUCLEAR MUNDIAL

INSTALADA /!/

VARIANTE

Baixa (GWe)

Alta (GWe)

ANO

1990

373

462

2000

850

1200

2025

1800

3900

Assumindo-se as projeções anteriores, onde se considera um limite

de geração anual de 30 GW(e) durante os cinco primeiros anos de introdução dos rá-

pidos e tomando-se como ponto de partida, a meta de atingir a capacidade anual de

geração de cerca de 50 GW(e) no ano 2000 e 200 GW(e) em 2005, chega-se /!/ aos se

guintes resultados quanto â quantidade de urânio natural necessária para suprir a
J235 - — -- ~

necessidade de u* de todos os reatores térmicos e rápidos, no mundo nao comunis
ta (ver figura 1):

- fazendo-se uma comparação entre os compromissos de urânio necessários in

corporado â introdução de reatores rápidos e aqueles necessários para pro

gramas de operação com LWRs apenas, pode-se observar que um sistema basea

do apenas em LWRs necessitarão de exploração adicional e aumento de com

promissos de urânio (ou seja, urânio proveniente de fontes não conhecidas

como "razoavelmente asseguradas" e "estimadas");

- de acordo com as projeções de baixa demanda de energia nuclear, não se le

vando em conta as reservas especulativas, semente un sistema baseado na

combinação do uso de reatores rápidos e térmicos e capas: de suportar as

projeções de consumo até o ano 2025.
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FIGURA 1 '. COMPROMISSOS MUNDIAIS DE URÂNIO PAR A. PROJEÇÕES DE ALTA E

BAIXA DEMANDA DE ENERGIA NUCLEAR (MUNDO NÃO COMUNISTA) / 7 8 /

A geração anual de 30 GW(e) durante os cinco primeiros anos de in

troduçâb dos rápidos que foi assumida, corresponderia a una penetração em larga

escala. Talvez sejam mais realistas as hipóteses mais tardias ou então aquelas que

indicam uma inoplantaçao mais lenta desses reatores nos sistemas de energia nucle

ar, principalmente nos primeiros anos. Tais conjecturas, no entanto, vão depender

das condições particulares de cada nação, mais do que o amadurecimento da tecnolo

gia dos FBRs.

As variantes que mais influenciarão os países quanto â data de in

trodução dos rápidos em seus sistemas serão aquelas que dizem respeito as suas ne

cessidades prementes, tais oomo: as reservas disponíveis de urânio para o país em

questão, as reservas de conbustível fóssil, as características dos reatores têntd

cos disponíveis, além do fator mais importante, a saber, as suas necessidades de

energia e a participação da geração nuclear neste contexto. Oomo exemplo, pode-se

tomacos casos específicos do Japão e da Europa Ocidental que possuem uma necessi

dade relativamente grande de geração de potência e, em contrapartida, quase nenhu

ma reserva de urânio de sua propriedade, o que os impulsiona em direção â utiliza

ção dos rápidos o mais cedo possível.
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Como foi dito anteriormente, devendo ser a penetração real bem mais

suave, uma quantidade considerável de Pu ficará estocada ao longo do tempo, se não

for adotada uma outra forma de utilização. Diversos estudos tem sido efetuados sob

vários prismas, com o objetivo de selecionar as melhores estratégias do uso desse

material físsil, como podem ser vistos nas referências /1,2,3,4,8/.

Para o problema apresentado pelos elementos combustíveis irradia

dos, tem-se duas alternativas principais: a primeira, diz respeito â disposição

eterna destes num repositório final como rejeito radioativo; a segunda, se refere

ao reprocessamento para a recuperação de urânio e plutônio e isolamento dos produ

tos de fissão e demais elementos presentes.

A primeira alternativa, ou seja, a disposição eterna do combustí

vel irradiado, poderá não ser satisfatória uma vez que pode ser necessário dispor

do plutônio para a reciclagem tanto em reatores térmicos quanto rápidos, assim co

mo dispor do urânio residual para cobrir futuras demandas. Logo, seria interessan

te a estocagem desse combustível em caráter temporário (estocagem intermediária )

de modo que, o seu reprocessamento poderia ser efetuado no momento adequado.

A segunda alternativa, ou seja o reprocessamento, consiste numa sé

rie de operações que permitem a separação de materiais f ísseis (0 recuperado e

plutônio físsil gerado no reator) dos demais elementos como produtos de fissão e

materiais estruturais, ffeiores detalhes serão vistos no capítulo 2.

A recuperação do material f íssil e a segurança são as justif icati

vas que reforçam a necessidade de reprocessamento de combustíveis irradiados; so

bretudo, quando se estuda o problema da disponibilidade do material físsil com re

laçâb ã projeção da demanda energética ou mais especificamente, com relação â pro

jeção dos reatores a serem instalados.
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DO COMBUSTÍVEL IRRADIADO

2.1 - Experiências e Perspectivas

Antes de se fazer uma analise das estratégias do uso do plutônio,

ê necessário conhecer o panorama das etapas mais significativas do fim do ciclo

em questão: o reprocessamento e a fabricação de novos elementos ccmhustíveis con

tendo Pu.

Neste ponto seria interessante introduzir algumas informações so

bare as experiências e perspectivas das operações de reprocessamento em países que

estão desenvolvendo esforços nessa área do fim do ciclo. No gráfico da figura 2 en

contra-se estimativas atuais da capacidade nominal de reprocessamento do mundo em

função da entrada em operação das diversas usinas da França, o Reino Unido, da Re

pública Federal da Alemanha e Japão.

Na França, as atividades de reprocessamento são conduzidas pela CO

GEMA; a experiência concernente â COGEMA se refere ao urânio metálico das centrais

UNGG e ao combustível oxido dos reatores a água leve. O combustível de cinco rea

tores UNGG representando 2300 MWe é reprocessado na unidade UP1, em Marcoule. No

que se refere ao combustível de LWRs, o vasto programa francês de reatores â água

leve, que tem por objetivo fornecer 40 GW(e) em 1985 e aproximadamente 100GW(e)no

ano 2000, faz com que se tenha um rápido aumento de quantidades acumuladas de com

bustível irradiado; é previsto que estas quantidades acumuladas alcancem 2400 t em

1985, 8000 t em 1990 e 17000 t em 1995. A operação de~reprocessamento de combustí

veis de LWR foi testada e aperfeiçoada na unidade UP2, situada em La Hangue, que

estava inicialmente destinada ao reprocessamento de combustíveis irradiados UNGGe

que se encontra capacitada para combustíveis provenientes de reatores LNR a par

tir de 1976. Desde então, 250 t de combustível LWR foram reprocessadas, o que cons

titui a maior quantidade jamais reprocessada em una sô usina. Para responder às

necessidades nacionais de reprocessamento e para satisfazer os contratos com pai

ses estrangeiros nos próximos 15 anos, a GOGEMA iniciou a expansão da unidade UP2

de modo a aumentar sua capacidade anual para 800 t e lançou a construção de uma

nova unidade com capacidade anual de 800 ti UP3.

Na Inglaterra, no período de 1969 a 1973 foram reprocessados, em

Windscale, cerca de 100 t de combustíveis õxidos de reatores a água leve de outros

países. Para reprooessar combustíveis para esses reatores em escala comercial a

ENFL lançou a construção de uma nova usina em Windscale, a THORP, que devera ini

ciar sua operação em 1990 e que dará capacidade para 1300 t U/ano.

.4.



io? 1.13/ano
10

| 19901980 1985

UP2 800-UP 3<

THORP
DWK (350 I/a ?)«

1995
I DWK

I (1 400 Va ?)

'-•THORP 2 (?)

—.JapSqi 500 i/a)

FIGURA 2 : ESTIMATIVAS ATUAIS DA CAPACIDADE
NOMINAL DE
DO/2/.

A experiência alem em reprocessamento se refere â usina-piloto de

WAK de Karlsruhe, cuja capacidade nominal ê de 35 t/ano. Nesta usina, 114t de óxi

do de urânio provenientes de reatores a água leve e de reatores MZFR foram repro

cessados com sucesso. O nível comercial deverá ser alcançado com a construção de

uma nova usina de reprocessamento, em Gorleben, para combustíveis de reatores a

água leve, com capacidade prevista de 1400 t/ano. Este projeto, no entanto, se en

contra retardado por pressões político-sociais;somente uma instalação de estoca-

gem seca devera ser construída em Gorleben.

A usina de Tokâi - Mura, no Japão, com capacidade para 200t/ano,co

meçou á operar em setembro de 1977 e cerca de 70 toneladas de combustíveis ôxidos

foram reprocessadas. Una nova companhia, a JNFS, foi criada com o objetivo de cons

truir uma usina maior, cora capacidade para 1500 t/ano. Espera-se que esta usina

entre em operação na década de 90.
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Enquanto que, como se pode observar, a situação do reprooessamento

na Europa e Japão se encontra encaminhada, o mesmo não se pode dizer quanto aos

Estados Unidos. Esperava-se que, com a eleição do Presidente Reagan fosse íncenti

vado o reprocessamento dos combustíveis irradiados após a época do "carterismo".

Porém, em decisão que muito desapontou a comunidade nuclear americana, o Presiden

te Reagan rejeitou a compra, pelo governo federal, da planta de reprocessamento de

Barnwell (da Allied-General Nuclear Services - AGNS), apesar de declarar que não

pretende refrear o reprocessamento no setor privado. Porém, representantes do se

tor privado alegam que este requer um mercado livre e que, não existe tal mercado

para o plutônio (totalmente consumido pelo governo federal). O que se tem é que a

opção nuclear continua ameaçada pelo bloqueio do fim do ciclo do combustível, e o

reprocessamento requer ainda definições.

2.2 - Tecnologia de Reprocessamento

De maneira geral, o reprocessamento envolve as seguintes etapas:

2.2.1 - Transporte

Mesmo apôs um período de esfriamento no poço do reator, os elemen

tos combustíveis irradiados apresentam alta atividade. Dessa forma, se faz neces

sário que o transporte deste combustível até a usina de reprocessamento seja fei

to em recipientes com blindagem contra atividade gama e que, além disso, forneçam

refrigeração para a remoção de calor e absorção de neutrons evitando assim a cri

ticalidade. Atualmente, esses recipientes pesam entre 35 e 100 toneladas cem uma

carga útil de 1,2 a 6 toneladas de urânio /2/. Esses recipientes são divididos em

duas categorias: a água ("water-filled-flasks") e a ar ("àir-filled-flasks"). Os

recipientes a água são, normalmente, maiores e mais pesados; podem ter problemas

de pressão interna e possivelmente de perda de refrigerante, mas nâb necessitam

de blindagem para neutrons; mantém baixa a temperatura dos elementos combustíveis

e podem ser usados nas instalações de estocagem. Os recipientes a ar são menores

e mais leves; não têm problemas de pressão interna ou de perda de refrigerante,

mas precisam de blindagem para neutrons e envolvem altas temperaturas dos elemen

tos combustíveis. Os custos envolvidos no transporte do combustível irradiados le

vam em conta não só a expedição dos recipientes, como também a distância a ser

percorrida e os tipos de transporte (terrestre ou terrestre/faurítiiiD/terrestre) .

A tabela 2, mostra os custos médios de transportes de remessas de combustível ir-

radiado que têm sido realizadas na Europa e entre continentes, variando a distân

cia 6 o tipo de transporte.
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TABELA 2 : CUSTOS MÉDIOS DE TRANSPORTE DE REMESSAS DE C.I. / 2 /

DISTÂNCIA

EUROPA
Curta Distância

De Benelux para

La Hague

Windscale

Média Distância

Da Europa Central para

La Hague
Windscale

longa Distância

Europa Meridional

ou
Escandinávia para
Windi scale

EUROPA/EUA. (AQIS) (a)

JAPISO/EUROPA

MEIOS DE TRANSPORTE

Rodovia/Ferrovia

Rodovia/Ferrovia

Via Marítima

Ferrovia-via
Marítima-Ferrovia

Ferrovia-via
Marítima-Ferrovia

CUSTOS (us$Ag MP)

30-35

35-42

42-60

97-108

108-145

(a) NUCLEAR FUEL CYCLE CLOSURE ALTERNATIVES, ALLIED - GENERAL
5, BARNWELL.

2.2.2 - Recepção e estocagem do combustível irradiado

Nesta etapa são realizadas operações de recepção, limpeza, inspe-

ção e descarga dos recipientes de transportes; estocagem sob água dos elementos

combustíveis; descontaminaçãb dos recipientes de transporte vazios; purificação

cia água do poço de recepção; transferência dos elementos para a usina de separa

çãb. .

2.2.3 - Tratamento mecânico e processo de separação

Consiste nas operações de cisalhamento mecânico do combustível,dis
solução (utilizando ácido nítrioo â temperatura de ebulição), remoção dos invólu-
cros e fragmentos da dissolução, separação e purificação por extração líquida de
urânio e plutônio (compreende um ciclo de pré-extraçãb e dois ciclos adicionais
de extração), e tratamento químico de ácidos para serem reciclados no processo.
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O processo de separação e descontaminação do urânio e do plutônio

mais utilizado no momento, em escala industrial, para reatores térmicos a urânio

natural ou levemente enriquecido ê o PUREX ("Plutonium Uranium Reduction Extrac

tion") de via aquosa. O processo consiste, basicamente, em separar o urânio resi^

dual e o plutônio dos produtos de fissão. Para tal são utilizadas colunas de ex

tração contracorrente onde o combustível, que já sofreu a prê-extração, ou seja,

a dissolução em ácido nítrico ("chopleach"), é posto em contato com um solvente

orgânico. O solvente orgânico consiste em 30ã TBP (tri-n-butilfosfato) diluído em

querosene, e o agente salino usado no processo de extração é o HNO3 (ácido nítri-

co) em solução aquosa. A figura 3, apresenta o diagrama do processo. Tanto o ura

nio como o plutônio formam complexos com TBP enquanto que o mesmo não acontece com

os produtos de fissão, o que possibilita uma primeira separação. As soluções de

urânio e plutônio deverão passar por etapas posteriores de extração e reextraçãb

para adicional purificação e descontaminação. Os demais componentes, classifica

dos como rejeitos radioativos, apôs passagem por etapas de tratamento adequado ,

que atendam aos critérios de segurança, tem sua estocagem definitiva.

Para tratamento de combustíveis reciclados, o processo não deverá

sofrer grandes modificações sob o ponto de vista técnico. Nesse caso, como o plu

tônio tem maior participação na composição que no caso anterior, exigirá equipa-

mentos adicionais de pós-extração.

2.2.4 - Condicionamento do urânio e do plutônio

Os produtos finais da usina de separação se constituem de soluções

aquosas de nitratos de plutônio e urânio,que não são adequados para estocagem por

longos períodos e transporte, sob o ponto de vista econômico e de segurança. Io

go, deve ser feita uma conversão, de preferência na própria instalação de repro

oessamento. Porém, caso se considere a oo-localização da usina de reprocessamento

com a de fabricação de combustível misto, estas operações podem ser feitas na se

gunda, já que esta utiliza os produtos finais da usina de separação como material

de alimentação.

2.2.5 - Tratamento de rejeitos na usina de reprocessamento

Este tratamento é basicamente dividido em três partes: para gases,

líquidos e sólidos. Para gases, consiste no tratamento daqueles provenientes do

cisalhamento, da dissolução e da ventilação, incluindo a remoção do iodo, kriptô

nio e, possivelmente, trítio e carbono-14. Para líquidos, o processo básico utili

zado consiste na concentração por evaporação para os resíduos aquosos e tratamen

to químico para os solventes.

.8.
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FIGURA 4 : SUB-INSTALAÇÃO DA USINA DE REPROCESSAMENTO
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2.3 - Estimativas de Custos de Operação de Reprocessamento

A tabela 3, referente ao estudo do DJBCE/1/, dá ura sumário dos eus

tos capitais, de operação e uma faixa dos custos unitários de reprocessamento, em

função da capacidade da usina, além da percentagem de custos relativa as diversas

instalações. A mais importante conclusão que se pode chegar a partir desta tabela

diz respeito â economia que se segue ã construção de usinas de grande capacidade

como as de 1500 e 3000t/ano (operando a 80% de capacidade). Realmente, o custo uni

tário de uma usina de 300 t/ano operando com a mesma capacidade chega a ser cerca

de duas vezes o relativo a uma usina de 1500t/ano-

TRBEIA 3 : CUSTOS DE REPROCESSAMENTO /!/

DOS CUSTOS CAPITAIS

Recepção e estocagem de combustível irradiado .

Instalações de separação

tratamento mecânico 11,25%

desoontaminação 3,75%

separação 3,75%

ciclo do Pu 9,4 %

ciclo do ü 9,4 %

tratamento do solvente 7,5 %

recuperação do ácido 3,75%

coleta e concentração de rejeitos 11,25%

estocagem do raroduto líquido 7,25%

Instalações de administração e suporte de pessoal

Instalações de laboratório

44.

15%

75%

5%

5%

100%

6
Capacidade da usina (t/a) 300

Custo capital 350x10
($ 1977)
Custo de operação 24x10
($ 1977/ano)
Custo unitário de reprocessamento a

da capacidade ($Ag) 314-763

750

42x10'

1500

645xlO6 lOOOxlO6

59xlOl

224-555 168-424

3000

1645xlOf

86x10'

129-340
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3. EABRICAÇftO DE EIEMENTOS COMBUSTÍVEIS CONTENDO Pu

A fabricação de combustíveis contendo plutonio envolve maiores eus

tos se comparada â fabricação de combustível de UO^r uma vez que a sua manipulação

requer sistemas de blindagem. O combustível de oxido misto pode ser usado para for

mar todas as varetas combustíveis de um elemento, como no caso do reator PWR, ou ,

como no caso do reator PWR, onde as varetas de combustível misto são circundadas

por varetas de UCL enriquecido, no mesmo elemento. Em ambos os casos, isso não im

pede que outros elementos sejam constituídos apenas de varetas de UCL.

A fabricação do combustível de oxido misto se dâ após o reprocessa

mento do combustível irradiado. O urânio e o plutonio recuperados são transferidos

para a instalação de fabricação, que pode estar co-localizada â usina de reproces

samento. Caso isso ocorra, esta proximidade é vista como um benefício e para a in

dústria do plutonio. Isso porque acarreta uma redução nos custos gerais de opera-

ção e dos problemas com o meio-ambiente.

3.1 - Fabricação de elementos combustíveis para reciclagem

Os produtos da etapa de reprocessamento são os nitratos. Logo, se

faz necessária uma etapa de conversão para oxido de plutonio. Esta conversão é fei

ta através da precipitação do oxalato de plutonio, perõxido ou hidróxido, seguido

da filtraçãb, calcinação e desaglomeração. Poderá estar incluída tanto na usina de

reprocessamento quanto na fábrica. Isto vai depender de muitos fatores ligados ãs

condições das instalações em questão.

Caso se considere a co-localizaçãb das instalações, então a conver

são dos nitratos em õxidos de plutonio e urânio deveria ser incorporada â fábrica

de combustível MOX, já que o processo de conversão do nitrato para oxido é muito

importante no controle das propriedades de sinterização das pastilhas. Dessa forma,

se faz necessário que o fabricante maximize o controle neste setor.

Após a etapa de conversão, os õxidos de urânio e plutonio são mis

turados, prensados e sinterizados em pastilhas, que serão inseridas em tubos, for

mando assim as varetas combustíveis. As etapas deste processo são mostradas na fi

gura 5.
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FIGURA 5 : PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO COMBUSTÍVEL MOX / 2 /

.12.



r
3.2 - Fabricação de elementos combustíveis para reatores rápidos

De um modo geral, o processo de fabricação dos elementos caribustí

veis para reatores rápidos segue a mesma linha de fabricação dos combustíveis pa.

ra a reciclagem.

O seu custo de fabricação ê superior ao do combustível convencio

nal devido â necessidade de utilização mais freqüente de manipulação remota atra

vês de caixa de luvas e ao menor diâmetro do elemento combustível. A primeira jus

tificativa da elevação do custo decorre do fato de que o elemento combustível pa

ra rápidos tem maior participação de plutônio na sua fabricação e, portanto, apre

senta maior perigo por sua ação tóxica e radioativa. A fabricação de pastilhas com

menor diâmetro seria para atender ã*s condições térmicas, por causa da alta taxa de

queima ao qual estarão eles submetidos durante a sua residência no reator.

Os custos estimados para as operações de fabricação para reato-

res rápidos variam na faixa de US$480 a US$1000/kg MP /2/, dependendo das medidas

de salvaguardas adotada e da percentagem de P&D que está sendo levada em conta no

investimento a ser recuperado.

Comparando-se com os custos relativos ao combustível convencional,

aqueles relativos ao combustível para reatores rápidos parecem ser muitos altos .

Porem* na realidade, estes são compensados no total dos custos do ciclo do combus

tlvel, pela ausência de despesas com serviços de enriquecimento e minério de ura.

nio. Além disso, o "burnup" do combustível é cerca de duas a três vezes superior

ao do combustível PWR.

3.3 - Panorama Mundial

Na Europa, em ternos de fabricação do combustível para reatores

rápidos contendo (U,Pu)0o, a França se encontra em um estágio mais avançado produ

zindo, anualmente, cerca de 20 toneladas de combustível misto, contendo 3 tonela

das de plutônio /19A A experiência adquirida pela França neste campo se refere a

um período de 15 anos com a fabricação de aproximadamente 8 núcleos do Rapsodie e

3 do Phénix, incluindo também a primeira carga para o Super Phenix I e subsequen

tes /19/, Para o proximo estágio do programa nuclear francês, que inclui a cons-

trução e operação de outras centrais do tipo Super Phenix I, prevê-se a constru-

ção de uma nova fábrica de combustíveis, que deverá constituir uma continuação

tecnológica da presente instalação.
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Na Alemanha (ALKEM) a fábrica de combustível MOX, teve sua opera

çtb iniciada em meados de 1960. Duas linhas de fabricação com diferentes graus de

automação foram testadas, produzindo ura total de 25 t de combustível MDX oontendo

cerca de 1200 kg de Pu /20/. Tendo em vista os problemas causados pelo alto grau

de mecanização das fárbicas (instabilidade e impraticabilidade na sinterização das

pastilhas), o objetivo alemão, no momento, ê diminuir a automação, retornando a

processos que necessitam a interação manual.

A BELGONUCIEAIKE (Bélgica) manuseia 250 a 500 kg de plutônio anu-

almente /21/; iniciou a operação com plutônio contendo alto teor de americio (aci

ma de 10.000 p.p.m. de 241Am) em fins de 1976. Os seus objetivos são:

(a) melhorar a mecanização e a operação remota da instalação;

(b) projetar eficiente barreira para neutrons;

(c) suprimir, tão rápido quanto possível, a formação de resíduos do PuO2.

A EEnjQONUCXEAIEE espera obter tais aprimoramentos e colocá-los em

prática por volta de 1984/85.

A Inglaterra deu início a sua experiência na fabricação de combus

tível misto em 1968. A partir de 1970, duas fábricas-piloto produziram cerca de

2 t de U0 2 e(U,Th)O2 e 200 kg de (U,Pu)O2 (contendo 15% a 45% de Pu), em microes

feras /22/. Atualmente, o seguinte programa vem sendo posto em prática pelo Reino

Unido:

(a) fábrica piloto (Windscale) - produzir microesferas de (U,Pu)O2; se encon-

tra comissionada para a linha de produção de U0 2;

(b) fábrica de Dounreay, com o objetivo de converter o produto da usina de re

processamento PER, para esferas de (U,Pu)O2;

(c) fábrica com capacidade comercial.

O EÍR (Suiça) vem desenvolvendo trabalhos nesta área, nos últimos

10 anos e, atualmente, se encontra a nível de testes em grande escala. Os testes

tem propiciado informações importantes sobre o desempenho do combustível (carbone

to (U-Pu) e permitido obtenção de suas especificações.

Para os Estados Unidos, o desenvolvimento da fabricação remota de

combustível misto constitui un dos principais objetivos do seu programa de reato

res regeneradores. A Westinghouse está procurando demonstrar a viabilidade da fa

bricação remota de combustível ate 1984/85 /24/.
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No Japão, a Plutonium Fuel Division of the Power Reactor and Nu-

clar Fuel Development Corporation (PNC) possui duas instalações, a Plutonium Fuel

Development Facility (PFDF) e a Plutonium Fuel Fabrication Facility (PFFF), e es

tã projetando uma nova instalação, a Plutonium Fuel Production Facility (PFDF). A

pesquisa e o desenvolvimento de elementos combustíveis com plutônio tem sido diri

gidos pelo PFDF desde 1966. A fabricação de elementos combustíveis para os IBRs e

HWRs (ATR) foram iniciadas em 1972 e, atualmente, 35t de (U,Pu)O2 são fabricadas

para vários reatores. A tabela B mostra a capacidade anual das instalações PFFF e

PFPF.

TABEIA B : CAPACIDADE ANUAL DA PFFF e da PFPF /25/

INSTALAÇÃO

PFFF

PFPF

LINHA
DE

PRODUÇaO

FBR
(MK-I)

FBR
(MK-JI)

ATR
OXA)
lâR
(FtXSN)

FBR
(MONJü)

ÕXEDO
MISTO
(t)

1,0

1,1

5

10

10

VARETAS

COMBUSTÍVEIS

5900

8600

800

1600

50000

ELEMENTOS

COMBUSTÍVEIS

65

60

29

57

293

Programou-se para 1981, o início da construção da primeira insta

laçãb da PFPF, a fábrica de combustíveis MONJU, cuja entrada em operação é espera

da para 1983, com uma produção inicial de 25 kg/dia õe oxido misto contendo 30% de

PuO2 e 70% de IX>2 (deplecionado) /25/.
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4. UTILIZAÇÃO DE PLUTONIC) EM REATORES

Varias estratégias são conhecidas atualmente, cada uma delas

apresenta suas conveniências dependendo de diversos fatores tais como: demanda

energética, reservas de materiais flsseis e do nível tecnológico e da linha de rea

tores adotados pelos países pesquisadores. Por isso, cada opção de utilização do

plutônio é estudada sobre aspecto técnico, econômico, estratégico e de segurança.

De um modo geral, existem três estratégias distintas para o uso

do plutônio:

(a) utilização nos reatores térmicos;

(b) utilização nos reatores rápidos;

(c) estocagem.

Podem ser feitas múltiplas combinações das opções acima e os estu

dos de comportamento do plutônio como combustível em diferentes tipos de reatores

são normalmante, feitos em compração com o comportamento do urânio enriquecido.

4.1 - Utilização nos reatores térmicos (reciclagem)

Tem sido comprovado que o plutônio teve suas características nu-

cleares mais favoráveis no espectro répido. Todavia, o atraso na introdução dos

reatores rápidos no mercado provoca um acúmulo de plutônio físsil estocado, de mo

do que seja cogitada a utilização deste nos próprios reatores térmicos, para ga-

rantir a economia das reservas de urânio natural. Ê fato que esta reciclagem pode

ser feita, a priori, tanto em LWRs, CGRs como nos CANDUs, porém a maior participa

ção, não só atualmente mas também em termos de projeção, ê dos reatores a água te

ve (LWR).

Na reciclagem do plutônio em LWRs as varetas combustíveis são mis

turadas, ou seja, algumas contém combustível de urânio enriquecido convencional ,

enquanto que outras possuem uma mistura de õxidos de plutônio e urânio, sendo pro

duzidas numa fábrica de combustível MDX.

Uma característica importante da reciclagem de plutônio em LWRs

consiste na disposição das varetas de combustível JOX nos elementos. Isto porque,

por exemplo, quando as varetas de combustível MOX estão próximas das barmsdecon

trole do reator, a alta seção de choque de absorção de neutrons do plutônio, em

ítrapartida ao U-235, faz com que diminua a efetividade da atuação dessas barras.
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r Quando o plutonio ê sucessivamente reciclado em LWRs existe uma

progressiva deterioração da qualidade do plutonio devido â diminuição de plutonio

flssil em plutonio total. Todavia, este problema pode ser contornado ate um certo

numero (dependendo do condicionamento ao qual o combustível está submetido) de re

ciclagens, através de um aumento correspondente em enriquecimento de urânio ou na

concentração de plutonio.

Essa reciclagem sucessiva também deverá acarretar certas implica

ções nas etapas de reprocessamento e fabricação, devido a radiação y e de neu-

trons, que se torna bem maior. Isto fará com que seja necessária, em instalações

futuras de fabricação que venham a manipular plutonio reciclado várias vezes,blin

dagem adicional associada a um aumento de operação remota e de manutenção.

as

OJOI

NUMERO OE CICLOS

•FIÇURA 6 - VARIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ISOIÜPICA DO

COMBUSTÍVEL RECICLADO. /4-0/
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Alguns dados característicos da reciclagem são mostrados a seguir:

na figura 6, a variação da composição isotõpica do combustível reciclado é ilus -

trado em função do número de reciclagens; na tabela 4, estão alguns resultados nu

méricos, ilustrando a perda inicial da reatividade e na tabela 5, a influência da

reciclagem do plutônio.

TABELA 4 - PERDAS DE REATIVIDADE DO COMBUSTÍVEL PE
LOS PRODUTOS DE FISSÃO /ÍQ/.

FINAL
DO CICLO
NÚMERO

0
1
2

BURNUP a 20.000 MWd/TON - BWR - %AK

U - 236

0,62
0,90
1,12

Np 237

0,13
0,59
0,73

Pu-242

0,65
1,53
2,04

Am -243

0,36
0,57
0,89

* A concentração de Jí-236 e suposto não decrescente
na usina de difusão.

+ Np e Am são removidos no reprocessamento após ca
da ciclo.

TABELA 5 - ANALISE DO U-235 NECESSÁRIO PARA UM LOTE
NO RECICLO DO PLOTÔNIO /10/.

CICLO

1

2

3

4

5

U-235, %

BWR

2,2

2,6

2,6

2,6

1,6

PWR

2,8

3,4

3,4
*

2,9
2,9

CICLO

6

7

8

9
10

IF235, %

BWR

2,1
2,2

2,2

2,2

2,2

PWR

2,8

2,7

2,7

2,6

2,5

Efeito do reciclo de Pu.
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r 4.2 - Utilização nos reatores rápidos

0 uso do ciclo do combustível de reatores rápidos incorre numa se

rie de vantagens, como a utilização muito mais eficiente das reservas de urânio

ou a eventual independência destas, além das expectativa de que a geração de po-

tência a partir deste ciclo poderá se tornar mais econômica em comparação com os

ciclos de reatores térmicos.

As principais diferenças entre o reciclo de Pu em PWRs e sua uti

lizaçâb em EBRs ("Fast Breeder Reactor") são:

(a) alto enriquecimento;

(b) alta potência específica;

(c) alta taxa de queima ("burnup");

(d) alta fluência de neutrons nos materiais estruturais;

(e) alta temperatura no revestimento.

Nas tabelas 6 e 7 estão alguns parâmetros de reatores rápidos, e

na figura 7 encontra-se um diagrama de um elemento combustível para reator rápido

refrigerado a sódio.
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TABELA 6 : PARÂMETROS DE PROJETO DO REATOR /!/

PARÂMETROS

Potência, Mtf(e)
MW(t)

Configuração do sistema de transporte de
calor

Volume do núcleo (m )

Altura do núcleo (m)

Diâmetro da vareta (mm)

Percentagem do volume do núcleo combust]
vel/sõdio/aço v
Potência linear (pico) (W/cm)

Temperatura máxima do revestimento (9C)

Temperatura do sódio (entrada-saída)

Taxa de queima do combustível (máxima)
(MW.d/kg) (U+Pu)

Altura da cobertura axial (cm)

Dimensão da cobertura radial (cm)

Volume das barras de controle do núcleo
(frio) (m3)

Intervalo entre subelementos (mm)

Espessura do intervalo entre subeleren-
tos (mm)

Fluência (>0,l Mev) no núcleo (neutrons/
on2)

Inventário físsil específico do núcleo
(kg Pu (E)/MW(e))

Ganho de regeneração

Produção líquida de plutônio^íkgPuíE)/
MW(e).a)

Tempo de residência do combustível no nu
cleo (anos)

Inventário físsil total^(kgPu(E) /MW(e);

Tempo de dobramento (anos)

SUPER
PHÉNIX
(FRANÇA)

1200
3000

Poço

10,8

1.0
8,5

34/38,8/27,2

450

620

395-545

70-100

30

46

0,06

7

4.6

2,0xl023

4,0

0,183

0,083

2,0

6,0

50

PROJETO
DE 1976

(INGLATERRA

. 1256
3230

Poço
-

1,0

5,8

37/41/22

420

670

370-540

85

40 .

36

-

2,3

0,16

0,087

1.4
4,8

37

SNR-2
(R.F.A.)

1576
4148

Circuito

11,7

0,95

7,6

40/40/20

450

650

390-540

100

40

45

0,08

8

4,5

2,5xlO23

3,4

0,21

0,091

2,5

4,8

37

(a) fator de carga 0,75, 2% de resíduos não recuperados imediatamente.

(b) um ano de inventario externo.
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7.

r TABELA 7 : PARÂMETROS DE ALGUNS REATORES RÁPIDOS /!/

REATOR
DATA DE COMISSIONAMENTO

Potência
MW (t)
MW (e)

Diâmetro equivalente (cm
núcleo

cobertura radial

Altura do núcleo (cm)

Altura da cobertura axial
(cm)

superior
inferior

Temperatura do refrigeran-
te (*C)

saída
entrada

Potência linear (W/cm)

maxima
média

Densidade média da potên-
cia do núcleo (MW/m3)

Taxa de queima do combus-
tível (Mtf.dAg)

maxima
média

Conteúdo de Pu no núcleo
(kg)

Percentagem de volume do
núcleo

i

combustível
sódio
Outros

Diâmetro exterior de ya
reta

combustível (mm)

Taxa de regeneração

PHENIX
1974

563
250
•
139
188

85

31
30

560
400

450
270

406

50

800

0,36
0,36
0,28

' 6,6

1,16

SNR-30Ü
1983

762
312

178

215

95

40
40

546
377

380
230

290

83
57

1500

0.31
0,49

. 0,20

6,0

0,96

MONJU
1986

714
300

179

240

93

30
• 35

529
397

360
200

300

100
80

1500

0,34
0,40
0,26

6,5

1.2

PFR
1975

612
250

147

184

91

45
45

550
394

480
270

380

75

900

• 0,36
0,42
0,22

5,8

1.2

CRBRP
(?)

975
350

188

239

91

-

535
388

580
230

• 380

80-150
50

-

5,8

1,23

BN-350
1973

1000
350

158

264

106

60
60

500
300

. 440
210

430

50

10S0b

0,46
0,32
0,22

6,1

1.4C

BN-600
1979

1470
600

206

288

75

40
40

550
380

530
360

550

100

1260b

0,45
0,33
0,22

6,9

1,3C

a
Dado referente ao primeiro núcleo (Mark-Ia); depois, núcleo de Mark II (diâmetro de
7,6 mm)

conteúdo de U235, não Pu

c
para PuO2+ü02
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.9.

r Os projetos atuais de reatores rápidos requerem dois tipos prin-

cipais de elemento:

(a) o núcleo mais o elemento regenerador axial, usualmente chamado de elemen

to combustível;

(b) elemento regenerador radial, como pode ser visto na figura A.

elemento
Io núcleo

regenerado
radial

regenerado
axial inferior

lemento da
fcobertura radial

regenerador
ial

superior

xaribustível
do núcleo

FIGURA-A: Configuração de núcleo
e cobertura de um rea-
tor rápido /27/.

Existem outros elementos refletores, blindagem e controle, mas es

tes nâb contém material físsil e/ou fértil. 0 material combustível ê PuO- e U0 2 ,

e o material regenerador ê UO,, ambos contidos em varetas ocas de aço inoxidável.

.Basicamente, o elemento combustível consiste num certo número de

varetas contendo material combustível e regenerador axial. Os feixes de varetas

são circundados por um envoltório de aço inoxidável que continua, através das re
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giões regeneradoras, terminando numa estrutura inferior que encaixa o elemento no

reator e proporciona a entrada para o refrigerante. Na parte superior, o envolto

rio tenoina numa estrutura que posiciona o elemento, tendo também saída para o re

frigerante, blindagem, equipamento para a deteção de rompimento da vareta, etc...

Nos principais critérios tomados nos projetos de pastilhas combus-

tíveis sâb importantes considerações de segurança e confiabilidade do sistema: es

tas se resumem, praticamente, na estabilidade e desempenho dos materiais utiliza-

dos de modo a garantir o limite de temperatura na vareta ccmbustivel ( 27509C) ,de

formação elástica do revestimento ( 2%), de f luência térmica ( 2%), além de asse

gurar o ijichamento inferior a 5% para não ccmproraeter a passagem do refrigerante

através dos elementos combustíveis.

Do ponto de vista econômico, os aspectos importantes são: a taxa de

regeneração ("breeding ratio"), o tempo de dobramento ("doubling time") e o inven

tãrto do plutônia. As características de regeneração são afetadas pelo espectro

neutrônico que, por sua vez, depende da natureza do combustível. A medida do po

tencial de regeneração é dada por n, que é a razão entre neutrons gerados e absor

vidos no combustível (vide figura 8).

1 ' It '
sis

ENERGIA MEDIA OE £ => 3
FISSÃO ' ^ "" -

/GANHOOE REGENERAÇÃO
' * ' * < i '

10 10
E N E R G I A K l V

1 0 a

FIGURA 8 - Valor de n em função da energia para um

sistema típico de BR /12/.
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A redução do inventário de plutônio esta associada ao incremento

da potência linear porem, a temperatura central deve ser limitada, o que pode ser

conseguido com a redução do diâmetro da pastilha (o que aumenta o custo de fabri

caçâb e diminui o ganho regeneração) e com melhor distribuição de potência no rea

tor. Com a otimização desses parâmetros espera-se conseguir um valor de 3000kg de

plutônio físsil por GW /17/. .

A regéneraçãb interna pode ser aumentada pelo aumento do diâmetro

da vareta e da densidade do combustível e pelo decréscimo da fração do material

estrutural. A regeneração externa, por sua vez, cresce com o aumento da espessu

ra das coberturas ("blankets11) radial e axial e com o incremento de U0 2 nestas .

Para núcleos de oxido misto é esperado um ganho de regeneração era torno de 1,2 a

1,22. No caso de combustíveis em forma de carbonetos este fator deve atingir 1,25

a 1,30. Todavia, este valor pode chegar a 1,4 cam a estratégia de utilização de

um núcleo heterogêneo, isto ê, con a inserção de materiais do "blanket" na re-

gião do núcleo. Esta mesclagem também irá beneficiar o aspecto de segurança do

reator.

O tempo de dobramento, definido como tempo necessário para o rea

tor regenerador produzir o excesso de material físsil igual â quantidade inicial,

combina os dois parâmetros anteriores. Nos casos de núcleos de oxido misto, este

parâmetro terá um valor em torno de 20 anos; enquanto,que nos núcleos heterogê-

neos, o valor poderá cair para 15 anos. Os estudos mais recentes têm confirmado

que o inventario externo ("out-of-pile") tem grande influência sobre este parâ-

metro. Na figura 9, está ilustrado o efeito da gerência externa sobre o tempo de

dobramento de um reator rápido regenerador /li/, assim como a taxa de crescimen

to do sistema simbiótico LWR/FBR.

O.O 2.0 9.O

Gerência Externa (anos)
FIGURA 9 : EFEITO DA GERENCIA EXIERNA SOBRE A TAXA DE

SISTEMA SIMBIOTIOO E O TEMPO DE DOBRAMENTO /li/.
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4.3 - Estocagem

A estocagem definitiva é um esquema não muito favorável, não só

par impedir o aproveitamento de materiais contidos nos elementos combustíveis ir

radiados,mas também em termos de custos e problemas que poderio surgir com o de

correr do tempo. Com relação aos produtos de fissão, pode-se garantir quanto a

sua segurança uma vez que estes, apôs sua separação, são vitrificados e estoca-

dos de acordo com procedimentos já estabelecidos. For outro lado, ê necessário

definir esquemas de proteção e vitrificaçao constante para eliminar os riscos de

difusão acidental e a possibilidade de extravio do plutõnio. Para tal, tem sido

sugerido por especialistas na área, que a estocagem seja feita, não em termos de

plutõnio puro, mas sim misturado com o material radioativo ou diluído em outro

material, como urânio deplecionado. Evidentemente que a aceitação deste método vi

rã, praticamente, impossibilitar a utilização do plutõnio para fins militares,ga

rantindo, deste modo, a não proliferação de armas nucleares.

Quando da sua estada na fábrica de MDX, o plutõnio tem de ser es

tocado, tanto na fase de nitrato quanto na de oxido. A forma nitrato de plutõnio

permite uma estocagem? mesmo durante alguns anos, sem grande dificuldade. Esta

estocagem ê tecnicamente vantajosa já que permite a separação do amerício, se ne_

cessário, antes da etapa de conversão.

Cks custos de estocagem do PuO, são estimados cano estando próxi-

mos a US$1,3/g Pu ^g.ano (Nuclear Fuel Services) /2/. Porem, se torna muito di

fícil determinar um simples valor, já que os custos são diretamente dependente

dos seguintes fatores:

. capacidade de estocagem;

. duração de período de estocagem; • . •

. filosofia adotada quanto â proteção física e âs medidas de segurança;

. as radiações a, y, n a partir do material quando da recepção e na hora da

utilização como alimentação para a fábrica.

De forma geral, a razão entre os custos de capital e de operação

das instalações de estocagem de PuO2 (com capacidade de até 5t) está na ordem de

0,35 a 0,55.
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r O custo de estocagem de nitrato de plutonio novo ê estimado como

sendo duas vezes o custo de estocagem de oxido de plutonio novo.

A forma de estocagem depende de tempo de estocagem anterior e do

destino a ser dado ao plutonio. Para curta duração (de 0 a 10 anos), poderão ser

usadas as formas líquida (do nitrato) e a a n p ó (oxido). A longo termo (10 a 20

anos), considera-se que as formas de metal e nitrato cristalizado seriam as mais

convenientes.
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5. PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DO PLUTONIC

5.1 - Informações gerais sobre programas de reatores rápidos

Vários países, principalmente aqueles que não contam com grandes

reservas de urânio, têm se empenhado no desenvolvimento de tecnologias para o

aproveitamento do plutônio nos reatores. A definição exata da estratégia de uti-

lização ainda é duvidosa. No entanto, tudo indica que o melhor aproveitamento des_

te material f issil será nos reatores rápidos regeneradores, associados a um sis_

tema térmico. Este sistema térmico associado está diretamente ligado â linha de

pesquisa e desenvolvimento de cada país ou comunidade. Ê considerado um fator pre

ponderante, que a estratégia adotada venha garantir a independência tecnológica

e de suprimento de urânio e de plutônio, uma vez que os fatores aqui considera-

dos não visam apenas a economicidade ou o desempenho desse sistema.

A iT*txpd.ução dos reatores rápidos tem sido considerada

. lenta, levando em conta a quantidade de plutônio produzido. Todavia, já por vol

ta de 1985 se terá, aproximadamente, 3300 MWe instalados. Isto, baseado nas in-

troduções do Super Phénix I (França), do Manju (Japão), SNR 300 (R.F.A.) eClinch

River (EUA), somados ao Phénix (França), PFR (Inglaterra), BN350 e BN600 (USSR),

jã em operação. Esta capacidade deverá atingir 7750 MWe, por volta de 1990, com

a entrada em funcionamento dos reatores SNR2 (Alemanha), CDRF (Inglaterra) e BN

1600 (USSR).

O gráfico da figura 10 mostra os possíveis programas para o ciclo

de combustível para FBRs (representanâo reatores com capacidade igual ou superior

a 250 MWe) e as instalações de fabricação e r^processamgnto associadas.

A tabela 8 dá uma visão geral dos reatores rápidos no mundo, in-

cluídos os que estão desligados, os operacionais e os previstos com suas caracte

rísticas principais.

Previstos os programas de reatores rápidos, resta observar se a

demanda por plutônio para atender a esta penetração pode ser satisfeita com a

produção deste nos reatores térmicos.
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TABELA 8 : PANORAM/V MUNDIAL DOS REATORES RÁPIDOS 729/

NCME

Masurca
Harmonie
Rapsodie
Phenix
Super Phê-
nix I

Purnima I
FBTR

PEC

Yayoi
FCA

Zeus
Zephyr
Zebra
DFR
PFR

Clementine

Lampre

Enrico Fenn'
SEFOR
FFTF

LOCAL

Cadarache
Cadarache
Cadarache
Avignon
Creys
Malville

Baba ARC
Kalpakkam

Brasimone

Tokai
Tokai
arai .
b r

Harwell *
Harwell
Win frith
Dounray
Dounray •

Los Alamos
Idaho
Los Alamos
Idaho
Michigan
Arkansas
Richland

Clinch River Oak Ridge

FINALIDADE

pesquisa
pesquisa
teste
protótipo
demonstra
ção

pesquisa
teste

teste

pesquisa
pesquisa
teste .

pesquisa
pesquisa
pesquisa
teste
protótipo

pesquisa
pesquisa
pesquisa
teste
teste
teste
teste
protótipo

OPERA
CIONÁL

1966
1965
1967
1974

1983

1972

1981

1971
1967
1978

1955
1954
1962
1963
1976

1946
1951
1959
1964
1965
1969
1980
1983

DESLIGA
MENTOT

POTÊNCIA COMBUS- POTÊNCIA REFRIGE RA DE SAT POTÊNCIA PROPRIETA
TÉRMICA TlVEL LINEAR RANTE" DA DO RE~ ELÉTRICA RIO ~

IGERANT

1KW
2KW
40MW
563MIV

U/Pu
U
UO,/PuO, 43KW/m
IXÇ/PuOJ 43KW/m

1976 1W Pu/O,
42 1/2MW PU/O2

1957
1958

1977

•1953
1963
1964

1972
1972

120MW

2KW
2KW
100MW

100W

UO2PuO2 40KW/m

1MW
60MW
600MW

U .
U/Pu
UO2/ 2 32MV

100W
Pu
U/Pu
U-Mo
UO2/PuO2 45KW/m

25KW Pu
1MV Pu
1MW Pu
62 1/2MW U
200MW U-Mo
20MW UO,/PuO
400MW ^'
975MW

28KW/M

ar
Na
Na

3000MW UO2/PuO2 43KW/m Na

Na

Na

UO;/PuO; 24KW/m
UO2/PuO2 52,5KW/m

Nak
Na

Hg
Nak
Na
Na
Na
Na
Na
Na

560?C

550»C

468*C
9

350'C
562*C

322*C
56 3«C
472 *C
462 *C
438«C
459?C
535?C

250MÍ

1240MÍV

15MIÍ

CEA
CEA
CEA

CEA/EdF

NERSA

D.At.En
AEC

CNEN
IV.

Tóquio
JAERI
PNC

UKAEA
UKAEA
UKAEA
UKAEA

270MW UKAEA

USAEC
200KW USAEC

USAEC
200MW DEn
61MIV PRDC

SAEA
DEn

380MW DEn/TVA

-continua-



Tabela 8 (continuação)

USSR
BR-1
BR-2
BR-5
BOR-60
BN-350
BN-600
BN-1600

RFA
KNK
SNR-300
SNR-2

Obninsk
Obninsk
Obninsk
Melekess
Shevehenko
Beloyarsk

Karlsruhe
Kalkar
Kalkar

pesquisa 1955
pesquisa 1956
teste 1959
teste 1969
protótipo 1973
protótipo 1980

demonstração

teste 1972
protótipo 1985

demonstração 1989

1960 sow
0.1MW
5MW
60MW
1000MW
1470MW
4200MW

5SMIV
762MIV
3420MW

-
Pu
Pu
UO~
UOf/PuO7
uoiypuof
UO2/PUO2

U09/Pu07

U09/Pu0,
uo;/Puo;

•
-
-
-
-
-

46KW/m
37KW/m
411/2KW

m

-

Na
Na
Na
Na
Na

Na
Na
Na

70*C
450'C
6009C
500'C
5509C
550«C

527'C
546'C
540?C

_

12MV
150MW
ÕO0MIÍ
1600MIÍ

21NM
327NIIÍ
14Ó0MIÍ

_

-

G£K/VA
SBK
SBK/B
EdE
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Na tabela 9, de acordo com a projeção da capacidade nuclear insta

lada, pode-se ver o estoque de plutônio acumulado (estimado), para os países de

economia não centralizada. De acordo com a tabela, em 1990, o conteúdo de plutô-

nio acumulado no combustível irradiado proveniente de reatores térmicos deverá

estar em torno de 517 toneladas, enquanto que a quantidade de plutônio separado

(acumulado) poderá superar 162t, por esta época. Em comparação, a quantidade to

tal acumulada de Pu reciclado em FBRs, em 1990, deverá ser maior do que 78t, don

de se pode ver que existirá um considerável excesso de plutônio para adicional

desenvolvimento de reatores rápidos ou reciclados nos reatores térmicos (números

3 e 4 da tabela).

Mo item que se segue são mostradas as perspectivas do programa de

reatores rápidos de alguns países que tem se empenhado no desenvolvimento desta

tecnologia.

TABÉZA 9 : QUANTIDADE, ATUAIS E ESTIMADAS, E UTILIZAÇÃO DO
PIOTONIO SEPARADO DO COMBUSTÍVEL IRRADIADO DE
REATORES TÉRMICOS (T) /!/

1. Conteúdo (acumulado) de Pu no combus
tível irradiado (a)

2. Pu separado acumulado ^

3. Total acumulado de Pu utilizado em
pesquisa (°)

4. Total acumulado de Pu reciclado em
reatores térmicos

5. Total acumulado de Pu reciclado em
reatores rápidos W )

6. Estoques de plutônio retido ao fim
do ano (incluindo Pu em elementos com
bustíveis fabricados)

1977

>67

>36

>10

>1

>4

>21

1985

(>227)

>90

>10

>8

>30

>43

1990

(>517)

>162

>10

>20

>78

>57

2000

(>1539)

>459

>10

>163

>345

>71

(a) O conteúdo de Pu físsil em combustível irradiado de alguns países foram esti
mados (como indicado entre parênteses).

(b) O plutônio separado do combustível irradiado de reatores rápidos não está in
cluldo.

(c) Em pesquisa, assumiu-se que não seria necessário substituição de plutônio.

(d) O Pu total (acumulado) reciclado em FBRs foi estimado a partir dos programas
dado pelo WS1A/2A (indicado entre parênteses), não estando incluído o repro
cessamento do combustível de reatores rápidos.
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r 5.2 - Situação e perspectivas em alguns países

5.2.1 - França

Dos países que pertencem â "Comunidade Européia", a França ê o

país que conta com maior reserva de urânio, todavia esta reserva ê suficiente pa

ra atender apenas cerca de 10% da sua demanda /12/.

A utilização do plutônio na França esta sendo projetada conside-

rando a alta taxa de implantação de reatores LWR nos próximos quinze anos e a cor

respondents demanda de reprocessamento de materiais irradiados (ver tabela - 10)

/12/.

TABELA - 10 : POTÊNCIA. NUCLEAR INSTALADA E NECESSIDADE DE REPROCESSAMENIO /12/

ANO

1981

1985

1990

K^IÊNCJA NUCLEAR
INSTALACIA -Míe

19200 - 22000

37000 - 43000

66300 - 68000

NECESSIDADE DE REPKXESSAMENTO

UD2(tü/ano)

(150)

(1050)*

(2500)*

IHnet. (tü/ano)

(500)

(30)*
*

. (0)

* Essas necessidades de reprocessamento estão relacionadas com as estimativas

feitas num estudo anterior, e foram utilizadas aqui porque as previsões da po

tência nuclear instalada estão na mesma faixa.

Na França, assim como na Inglaterra, há forte tendência ã utiliza-

ção do plutônio disponível no desenvolvimento dos reatores rápidos regeneradores.

Até o Início de 1981, a França contava com 23 usinas operacionais ,

representando 15616 MWe, sendo: 8 GCRs e outras (6 GCRs, 1 PWR-300, 1 HWR - EL4),

una FBR e 14 PWR-90. Além dessas, existem também 29 unidades em construção repre

sentando uma capacidade líquida instalada de 30210 MWe, incluindo 18 PWR-900, 10

EWR-1300 e una FBR-1200 (estas unidades estão para ser comissionadas entre 1981 e

1986).

Quanto ao desenvolvimento dos reatores rápidos regeneradores a situ

ação atual ê a seguinte: uma usina de demonstração, em serviço, com capacidade

de 250 MWe, conectada â rede em 1978; um protótipo comercial de 1200 MWe (Super

Phênix I), em construção em Creys-Malville, com a conecção à rede prevista para

1983; algumas usinas com capacidade de 1500 MWe estão previstas para a década de

90.
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Como foi visto anteriormente, o primeiro LMFBR era escala comer-

cial, o Super Phênix I devera entrar em operação em 1983. Este, reator jã conta

oom experiências anteriores dos reatores Phénix e do reator de teste Rapsodie. O

Super Phênix I está baseado em tecnologia francesa com participação das indús-

trias francesa, alemã e italiana. A colaboração em P&D foi elaborada separadamen

te da colaboração industrial e integrada em 1978 numa nova companhia, a SERENA

("Sociétê Européene pour la Promotion des Systemes de Réacteurs à Neutrons Rapa

des"). Sob o controle desta companhia, a P&D ê partilhada entre França,Alemanha,

Itália, Bélgica e Holanda.

A figura 11, ilustra a demanda do plutonio para atender tal proje

ção e a produção de plutonio na França.

1980 1985 1990 «NO

FIGURA 11 - PRODUÇÃO DE PLUTONIO E A~5UA
NECESSIDADE NOS REATORES RA*
PIDOS /12/

A curva (1) representa a produção total de plutonio oriundo de

usinas de reprocessamento na França e a curva (2), a quantidade de plutonio pro

veniente dos reatores da Eletricité de France.

As curvas 3 e 4 representam as necessidades acumuladas de pluto-

nio para o programa de reatores rápidos sob duas hipóteses diferentes:

(a) a curva (3) é obtida supondo um inventario de plutonio elevado para reato

res do tipo Super Phênix, isto ê, de 4,7 kg de plutonio total para cada

MW(e); • -^

(b) a curva. (4), mais realista, assume núcleos com melhor inventario de plutô

nio, aproximadamente de 3 kg de plutonio total por MW(e).
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Como a França já possui toda a tecnologia e parque industrial ins

talado, seu objetivo futuro é reprooessar todo seu combustível utilizado nos rea

tores a água leve e implementar ura programa de expansão adequada de reatores rá

pidos regeneradores. Todavia, tanto o CEA cano a FRAMaiPQME tem desenvolvido cál-

culos teóricos com relação â reciclagem de plutônio nos reatores LWR, para prevê

nir contra possível mudança de estratégia para atender a economia de combustível

ou a demanda energética.

5.2.2 - Inglaterra

O Reino Unido conta com potência nuclear de cerca de 5800 MW(e)

já em operação, encontrando-se era construção mais 5000 MW(e), que deverão estar

operando por volta de 1989.

Una projeção de implantação de reatores além da década de oitenta,

que atenda à demanda energética do país, se torna bastante duvidosa em função das

incertas disponibilidades do gás do Mar do Norte, dos combustíveis fósseis em ge

ral e do hesitante crescimento da economia do país. A tabela 11 mostra una proje

ção média das expectativas de implantação da potência nuclear.

TABELA 11 : PROJEÇÃO DE CAPACIDADE NUCLEAR INSTALADA.

NO FINAL DE CADA ANO /L4/.

7VKV\

ANO

1975
1980
1935
1990
1995
2000

TÉRMICO
(MW(e))

5000
11000
14000
20000
28000
40000

RÁPIDO
(Mi? (e))

—
1000
1000
5000
10000

TOTAL
(Mí(e))

5000
11000
15000
21000
33000
50000

O esforço para o desenvolvimento do uso do plutônio como combustí

vel nuclear na Inglaterra, tem sido concentrado nos reatores rápidos. A adoção

desta estratégia está em função dos seguintes fatores:

. pequeno numero de reatores térmicos a serem instalados nos próximos 10 anos

e correspondente benefício limitado de potencial na reciclagem dos mesmos;

avançado estado de desenvolvimento dos reatores rápidos regeneradores

país e,
no
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. a necessidade pelo alto benefício de potencial para contrabalançar o alto

custo e dificuldades, subordinados ao uso do combustível contendo plutônio.

A NPC ("Nuclear Power Company"), que e responsável pelo projeto e

construção de reatores nucleares no Reino Unido, vem trabalhando no projeto do

reator rápido de demonstração, com 1300 MW(e), chamado "Ccmmercial Demonstration

Fast Reactor" (CDFR). Este projeto está fortemente baseado no do PRF e o desen-

volvimento do ciclo do combustível nuclear para sistemas de reatores rápidos em

paralelo com o projeto e desenvolvimento destes.

5.2.3 - Republica Federal da Alemanha

O programa germânico tem demonstrado, desde o início, que o plu-

tônio tem seu papel importante tanto na reciclagem como na utilização em reato-

res rápidos. Sua maior preocupação consiste em obter a autosuficiència em termos

de combustível nuclear, uma vez que suas reservas de urânio são bastantes reduzi

comparadas com a sua demanda.

O reator rápido regenerador ê visto, a longo termo, como um dos

mais importantes instrumentos para uma segurança real de suprimento no setor e

nergético, objetivando assim diminuir a dependência ao petróleo.

Na tabela 12 encontra-.- e uma descrição das diversas urinas nuclea

res.que estão em operação, em construção ou planejadas, e na figura 3 \ pode-se

ver a localização dessas usinas.

No tocante ao reprocessamento, cano já se viu, a R.F.A. conta com

a usina piloto da WAK em Karlsrushe, com capacidade anual de 35t para õxidos mis

tos. A implantação da usina de reprocessamento em escala comercial tem sofrido

atrasos consecutivos em razão da total mudança organizacional, acoplada às difi-

culdades de escolha do sítio e de licenciamento. Contudo, esforços têm sido fei

tos na implantação do seu centro integrado de serviços de combustível nuclear em

Gorleben. A companhia DWK, a responsável pelo plano üe construção e execução do

centro, é uma integração de doze "utilities" que tem por objetivo instalar e ope_

rar:

. uma usina de alto "burnup" (LWR) com capacidade de 1400 t/ano;

. um reservatório para estocagem de combustíveis irradiados com capacidade de

300
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TABELA 12 : USINAS NUCIEABES NA R.F.A. /30/

EM OPERAÇÃO

Usina .

Kahl (VAK)
Karlsruhe (MZFR)
Julich (AVR)
Obiigheim (KWO)
Stade (KKS)
Wúrgassen (KVVW)
Karlsruhe IKNK II)
Biblis A
Neckarweslheim

(GNK 1)
Biblis 8
Brunsbültel

|KriO|
Isar 1 (KKM)
Philippsburg
Untemeser (KKU)

Kiümrnel (KKK)
Giafenrheinteld

MDlheim-Kârlich
Gundremmingen

Gondremmingen
f* ilíOTX 111
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. uma fábrica de combustíveis para, aproximadamente/ 14 toneladas de plutônio

por ano;

. um reservatório subterrâneo para estocagem de rejeito radioativo.

Contudo, este centro só ira iniciar suas atividades em 1981, com

a etapa de estocagem para resfriamento, de modo que, as instalações de reprocess

samento em escala comercial será feito através dos serviços prestados pelaOOGEMA

(França), por contratos já assinados para reprocessamento de 1750 toneladas de

combustível irradiado e, possivelmente, pela ENEL (UK). Além disso, a Alemanha

conta com o desenvolvimento de um programa de duplicação de capacidade de repro-

cessamento da usina WAK.

A reciclagem tem sido feita tanto nos reatores BWR como nos EWR ,

de modo que o volume de plutônio oriundo dos M&GNOX é totalmente utilizado.

Quanto ao desenvolvimento dos reatores rápidos regeneradores, a

RFA já conta com alguma experiência obtida de reator KNK-2 (Karlsruhe) de 20MWe,

que entrou em funcionamento em 1968. Já se encontra em construção um outro rea-

tor protótipo SNRr300 (Kalkar) de 300 MW(e) e, para futuro próximo (por volta de

1989), o programa prevê a instalação, em escala comercial, de reatores SNR-2 de

1460 MW(e).

5.2.4 - Japão

Com os problemas evidentes de fontes de energia, o Japão, mais do

que outros países, deve desenvolver a utilização da energia nuclear. Tais proble

mas culminam com a não existência de reservas de urânio suficientes, o que leva

o país a se voltar para o desenvolvimento da tecnologia de reatores rápidos.

Apesar da grande necessidade de instalar mais centrais nucleares

com o intuito de atender à demanda energética, uma vez que outras fontes são

restritas, o programa japonês tem sido retardado pela dificuldade de escolha de

sítios, por discussões sobre segurança e confiabilidade dos reatores LWRs, além

dos problemas de suprimento de urânio, seu enriquecimento e reprocessamento.

Em vista destas dependências externas associadas à crise energéti

ca mundial, o governo japonês estabeleceu, recentemente, uma política para as di

retrizes básicas de energia e sob tal política, decidiu dinamizar o desenvolvi-

mento das estratégias de fontes energéticas independentes da importação.
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r
Pesquisas são realizadas com o objetivo de melhorar a segurança de

centrais assim como para a padronização das unidades LWRs para os projetos futu

ros e instalações no pais. Segue o mesmo ritmo a parte de prospecção de urânio e

enriquecimento. Atualmente, o serviço de enriquecimento ê prestado pela ERDA dos

EUA e pela EURODIF. Todavia, programas de pesquisa e de desenvolvimento em enri

quecimento paio método de ultracentrifugaçao tem sido realizados em escala pilo

to de modo que, a curto prazo, o país poderá contar com a sua própria usina de

enriquecimento de urânio em escala comercial.

Com tudo isso, a taxa de expansão da potência nuclear no Japão ê

impressionante. A tabela 12 mostra a projeção da potência nuclear instalada para

os próximos quinze anos.

TABELA. 13 : PROJEÇÃO DA POTÊNCIA. NUCLEAR

INSTAIÃDA NO

ANO

1981

1985

1990

1995

POTÊNCIA EIÊTEICA (Qí(e))

15

30

53

78

(*) Dados retirados de Nuclear Energy ,

1981, vol. 20, fev., n9 1, 2 - 10.

Com tal intensidade de desenvolvimento e com a conservação das ne

cessidades de urânio permitida pelo desenvolvimento da tecnologia de reatores rã

dos, será possível atingir as metas da política de diminuir a dependência exter-

na.

Na area de reatores avançados, o Japão tem-se empenhado com maior

esforço, possuindo programas de desenvolvimento em linhas de reatores FBR, HWR e

HTGR.

O maior marco no setor dos reatores rápidos regeneradores foi o

comissionamento do reator JOYO em 1977. Este reator, projetado para atingir 100

MWt, será usado para testar varetas combustíveis e proporcionar suporte tecnoló-

gico para o protótipo M0NJÜ, com 300 MW(e), que deverá entrar em operação em 1986.
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dom relação a reatores HWRf o Japão tem um programa de cooperação

com a AEGL do Canada no qual se estuda a possibilidade de implantação de reato-

res CANDU-PHW no Japão a nível competitivo com reatores a ãgua leve. Ainda nesta

linha, conta com desenvolvimento de reatores moderado a ãgua pesada e refrigera

do a ãgua leve, utilizando como combustível a mistura plutôrdo-urânio natural.Una

terceira alternativa em reatores a alta temperatura (HTGR), que poderiam atender

a uma gama enorme de suas necessidades energéticas, principalmente se utilizadas

para geração de calor industrial. O Instituto de Pesquisa de Energia Atômica do

Japão (JAERI) tem sido seu principal pesquisador nesta área.

5.2.5 - União Soviética

Apesar de não parecer necessário, devido as grandes quantidades

de reservas naturais de fontes de energia, a União Soviética vem desenvolvendo

um programa de energia nuclear que está sendo considerado como componente essen

ciai no âmbito geral das estratégias energéticas deste país.

A capacidade nuclear instalada se encontra por volta de 15GW(e) e

espera-se que esta venha, pelo menos, a dobrar até o final do século. A maior

parte do programa está baseada em dois tipos de reatores: o projeto de um PWR ,

sendo desenvolvido, atualmente, uma unidade c'e 1000 MW(e), e o RBMK (Reator Re-

frigerado a Ãgua e ttoderado a Grafite)

Independente disto, muito se tem empenhado no desenvolvimento do

projeto de reatores rápidos. No total, cinco reatores IMEBR estão em operação ou

planejados. O BR 10, um reator de teste, trabalha com combustível de plutôniodes

de 1959. O BOR-60, de 60 Mí(e), que vem operando desde 1970 com combustível de

urânio altamente enriquecido. Este último sistema tem sido usado; principalmente,

como um reator de teste.

A partir dos reatores de teste foi possível projetar o BN-350,que

constitui o primeiro protótipo, comissionado em julho de 1973. Esta planta, loca

lizada em Sherchenko, produz 150 MW(e) e teve algumas falhas bastante sérias nos

geradores de vapor, mas tais problemas foram solucionados satisfatoriamente.

O último reator rápido comissionado ê o EN-600, em Beloyarsk.. Es

te se constitui num protótipo projetado para alcançar um mais alto "burnup" e

eficiência térmica.
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Os principais parâmetros do BN-600 e do EN-350 podem ser compara

dos na tabela 14.

TABEEA 14 : PRINCIPAIS PARÂMETROS DOS REATORES R&PIDOS

SOVIÉTICOS

Tipo

Potência térmica

Potência elétrica

Saída de sódio do primário

- temperatura

- taxa de fluxo

Condição do vapor

- temperatura

- pressão
Taxa de queima de projeto

Intervalo para recarga

BN-350

3 - "loop"

1000 MW(t)

350 MW(e)

5009C

14000 teA

4359C

50kg/cm2

5%

50 dias

BN-600

piscina

1470 MW(t)

600 MW(e)

5509C

24000 te/h

5109C

140kg/cm2

10%

150 dias

(*) Dados retirados de Nuclear Energy, 1981, voí.20, fev.,

n9 1, 2 - 10.

O EN-1600 ê um reator rápido refrigerado a sódio (LMFBR) de capa

cidade comercial (1600 MW(e), que está em fase de projeto.

Bribora os outros dois protótipos, o BN-350 e o BN-600, operem, de

modo geral, com combustível de urânio altamente enriquecido, o EN-1600 utilizara

oxido de plutônio. Un esquema desse reator se encontra na figura 13.

A impressão geral é de que a União Soviética venha a alcançar, na

década de 90, um programa substancial de rápidos, limitado apenas pela disponibi

lidade de plutônio.

5.2.6 - Estados Unidos

O interesse dos Estados Unidos no desenvolvimento da tecnologia

dos reatores rápidos data do início da década de quarenta; e nos anos que se se

guiram, várias instalações foram construídas para teste e conseqüente desenvolvi

mento dos IMFBRs.
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Seção vertical do reator:

1. borda da base
2. vaso do reator
3. bomba
4. motor elétrico
5. pino de rotação
6. blindagem superior
7. trocador de calor
8. coluna central com sistema de controle e.segurança
9. mecanismo de recarga
10. núcleo

FIGURA 13 : ESQUEMA DO REATOR BN-1600 /3V



r No início da década de 70, foi dada prioridade ao desenvolvimento

dos IMEBRs e proposta a construção do CRBR em Clinch River (.350 Wife), com objeti

vo de que este entrasse em operação por volta de 1980. Porém/ a administração pos_

terior adiou a introdução do uso do plutonio com o retardamento das operações de

reprooessamento e da fase comercial dos reatores rápidos.

Apesar de todas as definições, os EUA continuam com um programa

bastante significativo de reatores rápidos. Isto está demonstrado pelas verbas

liberadas para este setor ($590 milhões em 1980), pela entrada em operação do

FFTF ("Fast Flux Test Facility") de 40 tfft em Hanford (Washington), em 1980, p£

la previsão da entrada em operação do CRBR em 1983.

5.2.7 - Italia

A figura 14 mostra um esquema das atuais atividades do NIRA("Nucle

are Italiana Reattori Avanzati"). O NIRA se encontra engajado, nos seguintes pro-

jetos:

. a construção do protótipo CIRENE (convênio entre ENEL e CNEN) -consiste num
» • •

reator semelhante ao CANDU canadense, cujo moderador é água pesada, o com-

bustível, oxido de urânio natural e o refrigerante, água leve em ebulição;

. a realização do reator EEC (CNEN Italiana) - consiste num reator rápidos de

teste, com o objetivo de desenvolver a linha de reatores rápidos refrigera

dos a sódio;

. participação na realização do NSSS do Super-Phênix (em conjunto com o CEA e

a indústria nuclear francesa, além da cooperação entre CNEN e ENEL para o

desenvolvimento da linha Super-Phénix;

. construção e comercialização, na Itália, de um sistema CSNDU-PHW, numa asso

ciação do NIRA com a PMí; o objetivo principal consiste em fazer a PMN ca-

paz de desenvolver esta linha de produção e de assimilar a tecnologia do sis

tema CANDU-PHW, para fins de introdução desse sistema no mercado interno;

. e, finalmente, o NIRA se encontra envolvido numa série de programas de tes-

te e experimentos para auxílio de desenvolvimento de projetos.

Na Itália, o desenvolvimento da tecnologia de reatores rápidos vem

provocando uma grande atividade política, e cano ponto culminante, talvez possa

ser considerada a aprovação do Plano Nacional de Energia pelo "International Eco

ncnde Planning Committee", em fevereiro de 1979.. Neste plano foi confirmada a
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utilização, o curto prazo, dos reatores LWRs e, a longo prazo, o desenvolvimento

e utilização dos LMFBRs, em cooperação can a França.

0 progresso com o reator de teste PEC, cem capacidade de 120MW(t),

tem sofrido alguns atrasos e sua conclusão e operação está programada para o iní

cio da década de oitenta.

Un dos programas da Itália para o desenvolvimento dos reatores rã

pidos diz respeito â provisão dos inventários de plutônio inicial, já que o numes

ro de reatores térmicos que produzem este plutônio é pequeno. Tendo assim, atual

mente; e ainda por alguns anos, esta carência poderá ser sentida, esperando, a

Itália, superar tal deficiência temporária com a importância do plutônio a par-

tir de outros países europeus.

Além disso, a Itália vem se empenhando no desenvolvimento do ci-

clo do combustível completo e, de acordo com a França (CEA), pretende construir

uma fábrica de combustível com capacidade inicial de 14t/ano. Esta fábrica deve-

rá estar operacional na segunda metade de 1982.

.5.2.8 - Brasil . •

Em convênio com a CNEN italiana e com a NIRA, o Brasil pretende

desenvolver a tecnologia do sódio. Sendo assim, foram assinados, a 29 de julho de

1981, um contrato entre a CNEN brasileira e a NIRA, para fornecimento de equipa_

mentos e serviços, sendo a CNEN italiana consultura geral da NIRA; e também, um

Programa Qüinqüenal de Aplicação entre a CNEN brasileira e a italiana foi assina

do, para desenvolvimento da colaboração no âmbito da tecnologia do sódio e da fí

sica neutrônica. Incluídos neste programa estão cursos de treinamento que permi-

tirão adquirir conhecimentos para o desenvolvimento de programas de pesquisa a

serem realizados com os equipamentos fornecidos pelo NIRA.
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r
A partir das informações obtidas, a maioria dos países que contam

oora programas nucleares vem se dedicando à realização de estudos no setor dos

reatores rápidos e conseqüente ciclo do combustível de EBRs.

Apesar de ainda se encontrar era estágio de desenvolvimento, as van

tagens inerentes a esse ciclo sugerem que ele venha a ser utilizado em larga es_

cala no futuro. Entre essas vantagens, a que tem sido vista como mais interessan

te para alguns países, está relacionada ao fato de que este ciclo permite, com o

tempo, a independência de suprimentos de urânio.

domo foi possível observar durante a exposição do trabalho, diver

sos países sofrem uma série de problemas relacionados a fontes de energia, es

tando assim irremediavelmente dependentes ao mercado externo. De forma que, ape-

sar de necessitar de esforços consideráveis sob o ponto de vista técnico, a in-

trodução dos reatores rápidos regeneradores vem sendo considerada como fator im

portante nas estratégias energéticas. Todavia, o desenvolvimento de um programa

de reatores rápidos exige vultuosos investimentos e participação de industrias

altamente especializadas. Acrescente-se a isto, uma intensa pesquisa e desenvol

viraento envolvida em todo o processo de busca e aprimoramento de materiais, equi

pamentos e tecnologia. Em vista disto, tudo indica que a expectativa futura ê a

formação de consórcios internacionais, a exemplo do consórcio franco-ítalo-germa

nico, na construção do reator Super-Phénix I.

E mesmo para países que aparentemente não tem problemas de supri-

mento de urânio, o desenvolvimento da tecnologia de reatores rápidos está sendo

considerado como ponto importante na utilização da energia nuclear. Para tais pai

ses, que contam com programas de reatores a água leve, esta nova tecnologia pode

representar a economia da utilização das reservas de urânio conhecidas, já que

o ciclo do reator IMEBR consome cerca de 60 vezes menos reservas de urânio do que

o dos PWRs.

Este trabalho, que consiste numa primeira etapa da pesquisa desen

volvida dentro do projeto de Planejamento Estratégico, pretende introduzir uma

série de estudos a serem realizados, estudos estes envolvendo a utilização do plu

tônio em combustíveis mistos e a introdução dos reatores rápidos.

No próximo ano deverão ser desenvolvidos os temas relacionados ao

ciclo PWR/EBR tomando a seguinte feição:
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