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DESIRfiE MORAES ZOUAIN
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Esto trabalho conoiate na analisa- dõ^panorama mun

dial cio enriquecimento isotõpico, envolvendo uma descrição ge

ral dos processos (nos seus aspectos técnico-econômicos e poli

ticos) e seu estágio de desenvolvimento nos países mais avança

dos neste setor.

'Realiza-se também, a título de exercício, um cãl

culo da demanda de serviços de enriquecimento em função do Prc

greuaa Nuclear Brasileiro, sondo analisados doio csr.ãrips par?.

um mercado provável e um mercado baixo, além de dar uma visão

das perspectivas para o atendimento desta demanda.
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1. INTRODUÇÃO

O enriquecimento isotõpico consiste numa ope

ração através da qual o teor em U235 do urânio, oünico nu

clídeo físsil conhecido na natureza, ê elevado de 0,7% até

teores mais altos, de modo a adequar o seu uso como com-

bustível.

Os reatores a água leve (LWRs) são os que pre

dominam no mundo atual. Um dos fatores favorável é o seu

baixo custo de investimento se comparado com outros reato

res tais como o GCR, o HWR ou o FBR, o que resulta num eus

' to de geração significantemente mais barato, apesar de seu

custo do ciclo do combustível ser mais alto.

Estes reatores a água leve utilizam urânio le

vemente enriquecido, com teor isotõpico variável entre 2 a

3,5%. Devido ao grande número desses reatores, a demanda

de urânio enriquecido encontra-se, atualmente, por volta
(*)de 20 M UTS/ano ,podendo atingir cerca de 50M UTS/ano, na

década de 90 /1,5/.

O processo de enriquecimento em si envolve

uma infraestrutura tecnológica altamente sofisticada e,

além disso, está associado a problemas de ordem política

ainda não solucionados, tais como a proliferação de arma

mentos nucleares.

Desta forma pode-se observar a importância

desta etapa do ciclo do combustível dentro do contexto e

nergia nuclear.

(*) UTS = unidades de trabalho de separação
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2. PROCESSOS DE ENRIQUECIMENTO ISOTOPICO

2.1 - Processo de Difusão Gasosa

O processo de separação de isõtopos por difu

são gasosa consiste na passagem das moléculas gasosas da

espécie isotõpica mais leve por uma parede porosa, cujo

raio médio dos microporos é suficientemente pequeno com

parado ao caminho livre médio das moléculas. Sendo assim,

após algum tempo, haverá um maior número de moléculas le

ves do que de moléculas pesadas atravessando a parede po

rosa.

Então, neste processo, o UF_ (gasoso) ê for
D "~

çado através da membrana de difusão e, por causa da sua

mobilidade ligeiramente maior, a componente UF, flui,

preferencialmente, através da barreira. Isto pode ser ob

servado na figura 2.1. Na figura 2.2 encontra-se uma re

presentação gráfica do processo de difusão gasosa.

Figura 2.1 : Barreira de Difusão

.2.



Figura 2.2 : Processo de Difusão Gasosa / 7/

0 fator de separação do processo de difusão

ê dado em função da raiz quadrada da razão inversa das

massas moleculares dos isõtopos.



Na realidade, o fator de separação será me

nor do que 1,0043 (ficando em torno de 1,0020)/1,4,5,12/.

Portanto, o grau de enriquecimento que pode ser alcança

do em um estagio de difusão ê muito pequeno. Desta for

ma, são necessárias cascatas de estágios de separação, co

nectadas em serie, para que se faça um enriquecimento prá

tico. Para que se possa ter uma idéia, cerca de 1200 es_

tãgios são necessários para enriquecer U235 de 0,711% a

aproximadamente 4%, enquanto que para 90%, são necessá

rias cerca de 3000 estágios /17/. Na figura 2.3 encontra

se um diagrama de cascata de difusão.

Figura 2.3 : Cascata de Difusão /17/.

Um estágio da cascata compreende três elemen

tos principais:

. o difusor, que contém as barreiras,onde se

realiza a separação entre o fluxo . enrique
t

cido e o fluxo deplecionado;

. õ compressor, para manter a circulação do

gás UFg;

. o trocador de calor;



alem de ura distribuidor de fluxo e elemen-

tos de ligação entre os estágios.

figura 2.4:Estãgio de Difusão da Usina de Tricastin /6 /.

A componente mais importante da tecnologia de

difusão, como se pode observar, é a arreira. Essas bar-

reiras precisam ter poros muito pequenos (com menos de

5x10 m ) , além de resistir a altas temperaturas,altos ní
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veis de pressão e corrosões provocadas pelo funcionamento

durante um longo tempo numa atmosfera de UFg. Desta for-

ma, elas constituem um material de características bastari

te particulares e de difícil fabricação. Além disso, como

uma planta comercial requer uma série de barreiras, com-

pressores, trocadores de calor, distribuidores de fluxos,

etc..., isto tudo leva a grandes investimentos de capital

(cerca de 600$/UTS.a/5/). 0 consumo específico de energia

para o processo de difusão gasosa também é alto, estando

na faixa de 2300 a 2500 kW/UTS /5/. Portanto, existe

ainda um maior investimento de capital relacionado â usi-

na de potência associada com a de enriquecimento. Tais fa

tores fazem com que haja um maior efeito da economia-de-

escala sobre os custos de UTS. Para se considerar uma

planta econômica, esta deve ter capacidade de cerca de 10

milhões UTS/ano /li/.

Os dados operacionais de uma planta de difu

são gasosa são os seguintes (fornecidos por "INFCE -

Enrichement Availability-MG-2"):

. consumo específico de energia: 2300 - 2500

Kw.h/UTS;

. inventário específico de estágio: ^ 175gU/

OTS.a (de acordo com dados . franceses)

< lOOgü/UTS.a (de acordo com dados america

nos);

. capacidade de estágio: 2270 - 13050 UTS/ano

(numa usina de Eurodif).

2.2 - ültracentrifugaçao gasosa

No processo de centrifugação a gás é estabele_

cido um gradiente de pressão num fluxo de gás UFg, com a

utilização de um campo centrífugo. A variação da pressão

com o raio é descrita pela distribuição de Boltzmann/4, 12/:

,6.



r
Pitr)=Pi(o) exp {Mi(.rW)

2/2kT} (2.2.1)

sendo,

235 238
i = referente aos isptopos UFg © UFg;

p = pressão parcial;

M = massa dos isõtopos;

T = temperatura absoluta;

k = constante de Boltzmann;

W = velocidade angular da centrifuga;

r = coordenada radial (do eixo, r=o, â parede, r=P);

P = raio da centrífuga.

Sendo assim, a razão da taxa de abundância no

centro, Ro, para aquela referente â parede, Rp, fica da

seguinte maneira:

(ct.B) = Ro/Rp = exp {(M2 - M^) (rW)
2/2kT>

(2.2.2)

onde,

(et.f$) = fator de separação em equilíbrio;

M, = peso molecular do isõtopo mais leve (no caso,
235°V<

Mo = peso molecular de isôtopo mais pesado (no caso,

2 3 8

Os tipos principais de centrífugas são: a de

fluxo concorrente e a de fluxo contracorrente. 0 fator de

separação máximo (teórico) que se pode alcançar com as

centrífugas são /IO/:

. numa centrífuga concorrente,

Amãx = e x p { ( M2 " M!>v2/2kT} (2.2.3)

.7.
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sendo,

v = WR = velocidade periférica da centrifuga;

. numa centrífuga contracorrente,

-x= exp {(N^-M^v^kT} z/2P} (2.2.4)

onde, Z ê o comprimento da centrifuga.

A diferença básica entre as duas está no fa

tor de separação. Nas centrífugas contracorrentes podem

ser produzidos fatores de separação muito mais altos do

que nas centrífugas concorrentes. Na figura 2.5 encontra

se um diagrama com os dois tipos de centrífugas.

A produção máxima (teórica) de separação de

uma centrífuga contracorrente é dada por /IO/:

çuteõr.= <rW)2/2kT}2 n Z/2

(2.2.5)

onde.

D = constante de difusão;

l = densidade do gás•

Quanto mais alta for a velocidade periférica
Bv", maior será o valor da produção de separação. Essa

produção de separação deve ser, teoricamente, proporcio-

nal â quarta potência da velocidade "v" e ao comprimento

da centrífuga. Isto conduz â concepção de máquinas de

grande porte, girando a uma alta velocidade. Tal conce£

ção se choca com dificuldades tais como: um limite na ve

locidade imposta pela resistência mecânica do material

que constitui o rotor e, em menor escala, no limite do

comprimento devido ao aparecimento de velocidades críti-

cas. A figura 2.6 mostra um esquema de uma centrífuga con

tracorrente e suas principais partes constituintes.

.8.
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Figura 2.5 : Representação Esguemãtica das Centrí-
fugas de fluxo concorrente e fluxo
contracorrente / IO/ .
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Figura 2.6 : Centrífuga Contracorrente / 1 / .
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Como se pode observar, os componentes mais

especializados de uma centrifuga são o rotor, os mancais,

canal de alimentação, drenos de produto e rejeito.

Os fatores de separação das centrífugas con-

tracorrente estão na faixa de 1,025 a 1,030, em instala

ções de produção a nível comercial. Isto quer dizer qúe

são aproximadamente dez vezes o fator de separação do pro

cesso de difusão gasosa.

Numa das principais vantagens da centrifuga

ção gasosa é menor consumo de energia. Este consumo ê cer-

ca de 4% a 10% do reiativo ã difusão gasosa, estando en

tre 105 e 400 kW.h/LTS, dependendo da tecnologia utiliza

da /l,5/.

Em contrapartida, os custos de capital envolvi

dos são significantemente maiores que àqueles correspon

dentes aos de uma usina de difusão, pelo menos no que con

cerne ãs primeiras usinas de produção a nível comercial.

Os custos operacionais ainda são incertos ,

mas espera-se que estes constituam uma parte substancial

do custo unitário do produto. Porém, isto vai depender de

diversos fatores tais como: eficiência da máquina, tempo

de vida útil e confiabilidade. For exemplo, no caso de

maquinas de 1 a 2 metros de comprimento, a ênfase é dada

sobre a confiabilidade e a longa vida. Já em máquinas com

3 a 10 metros de comprimento, o aumento na eficiência com

pensa as prováveis reduções na confiabilidade e/ou tempo

de vida ütil. Na Tabela 2, encontra-se os materiais qua

lifiçados para a construção do rotor. Como se pode obser

var, a performance de separação se torna maior â medida

que aumenta a velocidade periférica e o comprimento do ro

tor, de acordo como foi dito anteriormente. No entanto ,

isto incorre em dificuldades técnicas devido ao balanço

r

.10.
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e amortecimento necessários contra as muitas yibrações

ressonantes, além de material mais resistente.

TABELA 2.1 : Materiais Qualificados para a Construção do
Rotor /4 /.

Material

Alumínio ("alloy")

Titânio ("alloy")

Aço (resistente â
alta tensão)

Fibra de vidro/re
sina

Fibra de Carbono/
resina

KEVLAR

Esforço
de _

Tração
(mg mm~2)

50

90

170

70

160

150

Densidade

(gcnf3)

2,8

4,6

8

1/9

1,55

1,3

Velocidade
Periférica
Máxima
(ms-1)

425

440

445

600

950

1100

2.3 - Jato Centrífugo ("jet nozzle")

Este processo ê baseado no mesmo principio da

centrifugação a gás, só que as forças centrífugas de se

paração são geradas pela deflexão de um jato, a alta ve

locidade, cuja composição consiste numa mistura de UFfiga

soso com um gás leve auxiliar.

Esta mistura se torna necessária já qúe,ogãs

de UFgpuro dificilmente pode alcançar alta velocidade,de

maneira a se obter uma separação satisfatória. Desta for

ma, devido ao baixo peso médio molecular da mistura, po

dem ser atingidas altas velocidades e, consequentemente,

consegue-se grandes forças centrífugas para a separação

dos isõtopos. De maneira geral, a percentagem de UF,. na
o

mistura H2-üFg fica em torno de 3 a 5% /4 ,5 ,10/. Na figu-

ra 2.7 encontra-se um diagrama do processo.

.11.
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nada em U235 e Ho

gás de alimentação 4% UF-

96%

bocal

parede
curva

Figura 2.7: Principio do Processo
Jato Centrífugo - Si£
tema usado numa usina
comercial /1/4/.

cunha

Os componentes de cada estágios consistem em

/5/17/:

. um vaso envolvendo os bocais;

. um compressor para manter os níveis de pres-

são e fluxos;

. um trocador de calor na saída do compressor ;

. tubos de interconexão;

. válvulas de controle;

> . motor elétrico.

Quando utilizados em cascatas,os estágios são

conectados em série. O corte 6 (razão entre o fluxo de

UFg no lado enriquecido e a entrada) é igual a 1/4 (a ca£

cata ê assimétrica). Na figura 2.8 observa-se o esquema

de uma cascata convencional para 9 = 1/4.

.12.



Estágio de Separação

Fração Leve
k. I— Fração Pesada
0\ r- Gás de Alimentação

Válvula Reguladora

Figura 2.8 : Diagrama de uma Cascata

com 6O = 1/4 / 4 / .

As condições ótimas de operação do sistema de

separação por jato centrífugo estão abaixo descritas

/5, 17/:

. pressão interna (po) 0,26 bar

. taxa de expansão (po/pl) 2,1

. corte 9
u

0,25

. efeito de separação eA 1,48%

• . temperatura 40 °C

consumo específico de potência numa planta comercial

3.300 kW.h/UTS

inventário do processo Cnuma planta de demonstração)

-v 2,5 g U/UTS.a (a nível de estágio)

,13.
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*> 10 Og ü/UTS.a (a nível de planta)

- capacidade por estágio - 270 a 820 UTS/a, numa planta de

demonstração.

Apesar deste processo evitar problemas tais co

mo a fabricação da membrana porosa da difusão gasosa, ou

aqueles associados âs partes de alta velocidade de rota

ção da centrifugaçao gasosa, o jato centrifugo consome

energia na base de 1,3 vezes mais do que a difusão gasosa.

De forma que, no âmbito econômico geral, o processo ê com

parãvel â difusão gasosa, jã que os baixos custos capi^

tais envolvidos são compensados pelo maior consumo de po

tência.

Um processo particular esta sendo desenvolvido

na Africa do Sul, o processo Heliken UCOR (baseadonum sis_

tema vertex avançado). Os dados operacionais pertinentes

a este sistema são /4,17/:

. pressão interna 6 bars

. temperatura < 75 °C

- consumo especifico de potência

limite teórico ^ 300 kW.h/UTS

no elemento de separação *u 180C kl\T.h/UTS

a nível de usina ^ 3500 kW.h/UTS

- capacidade modular

< 8000 - 80.000 UTS/a, dependendo do tamanho do módulo.

Este processo se caracteriza por um alto fator

de separação, de 1,025 a 1,030. Isto significa aproximada

mente 10 vezes o fator de separação da difusão gasosa e da

centrifugaçao a gás.

.14.



Quanto aos custos de capital, supõe-se que es-

tes sejam comparáveis aos da difusão gasosa.

Um esquema do sistema Vortex pode ser visto na

figura 2.9.

alimentação
periférica

saída
enriquecida

saída
deplecionada

Figura 2.9: PROCEDIMENTO VORTEX

(esquema do princípio) /!/.

2.4 - Processos químicos

O princípio do processo químico para enriqueci^

mento de urânio é baseado nas ligeiras diferenças observa

veis entre as cinêticas de reação dos isõtopos presentes.

O fator de separação varia de acordo com o ti-

po de sistema usado» estando entre 1,0013 e 1,0030.

/3,4,5/.

.15.
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A troca isotópica em si consome pouca energia.

Porém, as demais partes do processo (refluxos, aguecimen

to dos fluidos, etc...) requerem uma quantidade de ener

gia considerável,como no caso do processo francês. Os da-

dos operacionais relativos a esse processo encontram-se a

baixo descrito /5/:

temperatura

consumo específico de po

tência (na França - uma

fase líquida)

densidade específica de

trabalho de separação

(França)

inventário específico

por estágio:

França

EUA

ambiente

600kW.h/UTS(usina comercial)

>100 UTS/m3 por fase

alto em comparação com outros

processos

a partir de 500 a lOOOg U/UTS

por ano, dependendo da cinêti

ca.

A figura 2.10 apresenta o esquema do processo

que está sendo utilizado no Japão pela Asahi Chemical In-

dustry Co. - o ACEP (Asahi Chemical Exchange Process). Se

gué-se uma rápida descrição do processo, fornecida pela

referência /3/.

v "Todas as colunas são guarnecidas com pôs de re_

sina especialmente qualificada e contém uma

quantidade definida de U(VI) adsorvido; a par-

te frontal da zona de adsorção do U(VI) ê ocu-

pada por um agente oxidante, enquanto que a

parte posterior é ocupada por uma agente redu

tor. O ü(VI) reduzido flui através da zona pa-

.16.



Figura 2.10 : Esquema do Processo Químico

da Asahi Chemical

(Japão) / 3 / .
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ra a parte inicial onde ê oxidado para Ü(IV).

Assim, ü(VI) e U(IV) mantêm um contato relativa

mente mútuo numa via contracorrente, enquanto a

zona de ü está se movendo para baixo, mantendo

comprimento constante. Conseqüentemente U235 ê

enriquecido na parte posterior e deplecionado

na anterior, porque o U235 é um pouco mais con-

centrado em U(VI) do que em U(IV), no estado de

equilíbrio. Os fatores importantes são taxa de

reação de troca, as taxas de adsorção e desor-

ção, a capacidade específica do adsorvente, as-

sim, como o fator de separação".

Pazendo-se uma comparação entre os processos

japonês e francês, a eficiência de separação do primeiro

processo é muito mais alta do que a do segundo. . Em dados

fornecidos pela referência /18/, o processo francês conso

me uma média de tempo de 5 a 22 vezes maior para alcançar

3% de enriquecimento, além de precisar de um inventário

de urânio superior em cerca de 8 a 34 vezes. Outras dife_

renças entre os dois processos encontram-se listadas na

tabela A.

Diversos processos que estão sendo desenvolvi^

dos a nível de laboratório, poderão se tornar competiti^

vos com a difusão gasosa e a centrifugação a gás, a nível

comercial, já que o consumo específico de energia tende a

se tornar menor do que o relativo a esses processos. Con

tribuem também para isso, os custos relativamente baixos

de investimento, além de ser uma tecnologia bastante co-

nhecida, já utilizada anteriormente, por exemplo, para a

fabricação de água pesada e outros elementos leves.

2.5 - Separação isotópica foto-seletiva por radiações la-

ser

O processo de separação isotõpica via laser e£

tá baseado nas pequenas diferenças observadas nos compri

.18.



TABELA A: DIFERENÇAS ENTRE OS DOIS PROCESSOS QUÍMICOS /18/.

REAÇ&) DE TROCA ISOTÕPI

CA

COEFICIENTE DE SEPARA-

ç&>,
Tempo de estagio

USINA COMERCIAL

Separador

Modulo de separação

Unidades de refluxo

DESEMPENHO DE SEPARAÇÃO

a Tempo de Equilíbrio

Inventário de Urânio

Usinas

PROCESSO DA ASAHI

235U(IV)+238U(VI)Í=*
 235U(VI)+238U(IV)

U(IV): na fase aquosa

U(VI): na fase adsorvente

-4e = 10 x 10 , 0.2 - 0.9 seg.

Coluna de leito acamado (diâmetro 1 a 5 m,

altura efetiva aprox. 3m).

4 colunas conectadas em série, sem cascata

Redução e oxidação por H-íg) e CLÍg)

20 - 90 dias

0,05 - 0,22 kgU/ÜTS/Ano

Eletricidade < ^ 200 KWh/UTS
H 2 (g)

0? (q)

PROCESSO FRANCÊS

235U(III)+238U(IV) ̂ ^ 235U(IV)+238U(III)

U(III): na fase aquosa

U(IV) : na fase solvente orgânico (TBP,

etc)

e = 20 - 30 x 10~4, aprox. 60 seg.

Coluna de extração pulsada, líquido-líquido

(diâmetro 2m, altura 20m).

Cascatas a e b em combinação, cada uma com

preendendo uma série de coluna pulsadas

Redução e oxidação por eletrôlise

450 dias

1.7 kgU/ÜTS/Ano (estimado)

Eletricidade 600 K&fri/üTS
Calor 400 KWh/UTS



Figura 2.11 : Esquema do Processo Laser Atômico(AVLIS)/5 /

Figura 2.12 : Esquema do Processo Laser Molecular (MLIS)/5/



mentos das ondas luminosas absorvidas por um ãtomo ou por

uma molécula quando se substitui um isôtopo por outro.

Existem dois processos de separação isotópica

por laser: o AVLIS e o MLIS. Em princípio, estes dois pro

cessos são bem diferentes. 0 primeiro diz respeito ã exci

tação seletiva de oscilações moleculares no UFg gasoso.

Nas figuras 2.11 e 2.12 encontra-se esquemas dos dois pro

cessos.

No processo atômico (num vapor produzido a uma

taxa controlada), os átomos de U235 são seletivamente ex

citados e ionizados usando-se lasers sintorizãveis na re

gião visível do espectro. Métodos eletromagnéticos são u-

tilizados para extrair o plasma de ions de U235 a partir

do vapor. Os principais componentes deste processo, o

AVLIS, consistem em: laser de excitação, laser de reação

(no caso, ionização), fogão de vapor de urânio, coletor

eletromagnético. Entre os dados operacionais relativos a

este sistema encontram-se: alta temperatura para a vapori

zação do urânio, um inventário específico de estágio mui-

to baixo e consumo específico de potência englobando gas_

tos com os vários tipos de excitação, com as ineficiên-

cias do laser, com o fogão de produção de vapor de urânio

e com os sistemas auxiliares.

Um dos principais problemas relacionados ao

AVLIS diz respeito ã agressividade do vapor de urânio, a-

lêm de outras restrições físicas inerentes ao sistema.

Já o método MLIS diz respeito â dissociação da

molécula de U235 Fç. Esta dissociação se dá por meio de

fõtons de um laser ultravioleta de alta intensidade, ou

por um laser infravermelho, tamkém de alta intensidade,

passando para um produto, UFg, na forma de partícula sõM

da. Os componentes deste processo são: lasers de excita_

ção e reação (no caso, dissociação), bocal de expansão

com compressor associado e dispositivo de recuperação de

energia. Os dados operacionais são semelhantes ao sistema
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anterior, sendo que no consumo específico acrescente-se

sistemas de super resfriamento e de transporte de UFg.

2.6 - Separação isotõpica baseada em plasma.

0 desenvolvimento de processos baseados em

plasma está ainda numa fase bem pouco evoluída para que

se possa avaliar o seu potencial a nível de aplicação in

dustriai.

A figura 2.13 mostra um esquema do processo de

separação isotõpica de plasma.

Este processo é mais ou menos baseado na resso

nância de íon (ciclotron) que ê independente da energia

deste.

A freqüência de ressonância "f" depende da mas

sa do íon e do campo magnético, através da seguinte rela-

ção:

f = 1,52 x 103-f-

onde,

f = freqüência (hertz)

B = campo magnético (gauss)

M = massa do íon (AMU).

Como se pode observar no esquema este processo

requer como componentes específicos a fonte de íon, magnjs

to supercondutor e coletores.
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Figura 2.13 : Esquema do Processo de Separação Isotópica

por Plasma / 5/.



3. PANORAMA MUNDIAL

3.1 - Status das Técnicas de Enriquecimento nos Países

mais Desenvolvidos na Area

r
O processo mais bem realizado até o presente mo

men to, ainda é a difusão gasosa, que conta com uma tradi.

ção de desenvolvimento de muitos anos(as primeiras insta

lações industriais foram construídas nos Estados Unidos ,

ao final da segunda guerra mundial).

Apesar das outras estarem em nível pré-indus -

trial, ou mesmo de laboratório, os detentores das diver-

sas tecnologias defendem-nas de forma bastante positiva ,

muito mais por razões políticas do que comerciais. A tabe

Ia 3.1 mostra o avanço tecnológico neste setor nos vários

países, para os diferentes processos.

Em termos de mercado, o que se tem, no momento,

ê um visível predomínio do DOE(EUA) sendo, quase que ex-

clusivamente, fornecedor de serviços de enriquecimento pa

ra o mundo ocidental. Isto se deve, principalmente, ao fa

to de que somente nesta década de 80 fornecedores tais co

mo a EURODIF e a URENCO poderio contar com contribuições

pelo menos consideráveis no mercado, sendo seguidas pela

COREDIF e PNC (do Japão), mais para o início da década de

90. As demais empresas que estão explorando a área do en

riquecimento isotõpico encontram-se ainda com pesquisas a

nível prê-industrial, com usinas-piloto, não pretendendo

entrar na competição por contratos internacionais de enri

quecimento. Este é o caso, por exemplo, da UKOR Corpora-

tion (da Africa do Sul) e da NUCLEI (Brasil-Alemanha). A

primeira pretende apenas expandir a capacidade da usina

piloto já existente, com vistas a satisfazer as suas ne-

cessidades. No que diz respeito ã NUCLEI, não existem pia

nos concretos para expansão â parte da usina de demonstr^

ção que está sendo construída.
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Tabela 3.1 : Estágio de Avanço das Técnicas / 1/

N>
OI

Processo

Pais

África do Sul .

Australia

Estados Unidos

França

G. — B. ....•.,

Holanda

Itália

Japão

RFA

URSS

Difusão

Gasosa

A

A

B

C

D

Centri

fugação

D

C

D
*

B
i

B
D

C
1

B
>D

Processos
Aerodinâ-
micos

* Pertinente a um único organismo: URENCO

Processos

Químicos

D

C

C/D

Laser

D

C/D

D

D

D

D

>D

ger

A

B

C

D

ida Capacidade^ das
Instalações
(UTS/ano)

Au >1.000.000

Au >100.000

= 1.000< Au >100.000

= ? Au >1.000

Natureza das
Operações

Produção comercial

Desenvolvimento industrial

Exploração



A EURODIF (companhia privada) consiste na asso

ciação da França(como principal componente) com a Bélgi-

ca, a Espanha, o Irã e a Itália para o projeto da usina

de difusão gasosa de Tricastin, cuja capacidade nominal ê

de 10,8 milhões de UTS/ano. Esta usina entrou em produ-

ção em 1979 e espera-se que atinja pleno regime em 1982.

0 operador da usina de Tricastin é EüRODIF - PRODUCTION,

subsidiária da EURODIF S.A. Em 1976 foi anunciada uma se

gunda usina de difusão gasosa a ser realizada pela COREDIF

(Compagnie de Realisation d'Usines de Diffusion Gazeuse),

filiada ã EURODIF (51%). Na figura 3.1 observa-se um dia

grama com a percentagem dos acionistas da EURODIF e da

COREDIF.

O DOE, Departamento de Energia dos Estados Uni.

dos ê o mais antigo e importante produtor de enriquecimen

to do mundo, sendo controlador das três usinas de difusão

gasosa em Oak Ridge, Paducah e Portsmouth, construídas du

rante os anos 50. As três usinas têm funcionado regular

mente, estando agora em fase de renovação, o que permiti

rã atingir uma capacidade anual de 25 milhões de UTS/ano.

As usinas de Paducah e Oak Ridge são operadas

sob contrato com o DOE através da Union Carbide Corpora-

tion Nuclear Division, enquanto que a de Portsmouth é ope

rada sob contrato com o DOE via Goodyear Atomic Corpora

tion.

A Urenco-Contec ê uma organização composta pe

Ia Grã-Bretanha, Holanda e República Federal da Alemanha.

Esta organização foi criada pelo Tratado de Almelo em

1970, e empresas foram estabelecidas no Reino Unido(Urenoo

UK em Copenhurst) e na Holanda (Urenco-Nederlandr-em Almelo),

além disso, está sendo considerada a criação de uma ter-

ceira empresa na República Federal da Alemanha (Urenco

Deutschland - em Gronau). A figura 3.2 mostra a organiza-

ção básica da Urenco/Centec. A capacidade atual das insta
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lações da Urenco são, atualmente da ordem de 400.000

UTS/ano.

Figura 3.2 : ürenco/Centec - Organização Básica / 5 / .
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Hã muito tempo que a União Soviética possui u

nidades de difusão gasosa, porém não se tem uma noticia

precisa da capacidade de produção. Depois do contrato com

a França em 1970, muitos outros países fizeram contratos

análogos com a Technabsexport, que ê 100% controlada pelo

governo da União Soviética. Esses contratos montam ã or-

dem de 3 a 4 milhões de UTS/ano.

A partir de 1972 o Japão (através da PNC Pow-

er Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation) tem

feito grandes progressos sob o ponto de vista da técnica

de ultracentrifugação. Esta técnica está em aplicação nu

ma usina experimental situada em Ningyo Toge, cuja capaei

dade ê comparável ãs instalações da Trolka em Almelo.

A figura 3.3 mostra a estrutura organizacional

da NUCLEI/NUSTEP.

KFK
KARLSRUHE

r
NUCLEBRÁS

RIO

NUSTEP
ESSEM

STEAG -
ESSEN

NUCLEI
RIO

X

INTEHATOM
BENSBERG

CONSORTIUM
INA

ESSEN/BEMSSERG

- Desenvolvimento - Planta de - Engenharia

- Programa Tecno- Demonstração

lógico

Figura 3.3 : Estrutura Organizacional da Nuclei/Nustep/5 / .

De acordo com o esquema da f igur-a- 3 .3 , foram

fundadas a NUSTEP e a NUCLEI. A primeira a pa r t i r da coo-

peração da KFK (Karlsruhe) com a STEAG(Essen), enquanto
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que a segunda foi criada pela NUCLEBRÃS (Rio), a STEAG

(Essen) e a INTERATOM (Bensberg), de tal maneira que as

mesmas companhias estão sempre envolvidas.

As tabelas 3.2 e 3.3 fornecem, respectivamen

te, os detentores das diversas tecnologias juntamente com

os proprietários das usinas e a capacidade de enriqueci

mento por cada produtor (com os devidos processos e ins;

talações).

Seria interessante ainda introduzir algumas in

formações sobre o que está sendo feito nesta área do cjl

cio em países tais como a África do Sul, a Austrália e a

China.

Em uma publicação da Nuclear News de 1981,

aborda-se a formação de um consórcio de companhias austra

lianas - "Uranium Enrichment Group of Australia (VEGA)11-

que, apôs realizar estudos, concluiu que a centrifugaçao i

e o processo químico constituem tecnologias aceitáveis pa '

ra a prática do enriquecimento naquele país e, em segui

da, este consórcio se lançou num estudo de dois anos pa

ra avaliar a viabilidade da produção de urânio enriqueci^

do. Este estudo, dividido em dois estágios principais, f

comporta, em primeiro lugar, a escolha de um fornecedor

de tecnologia para uma usina de enriquecimento; em segun

do lugar está a construção da usina. Entre as coipanhias

que compreendem a UEGA estão a "Broken Hill Proprietary

Limited", a"OSR Limited", a "Peko-Wallsend" e a "Western

Mining Corporation". Entre os vendedores, os Estados Uni.

dos decidiram oferecer a transferência de tecnologia de

enriquecimento por centrifugaçao para o consórcio austra

liano. Isto ocorre, principalmente, pelo fato de outros

países, cem tecnologia avançada neste campo, pretenderem

atingir o mercado australiano. Sendo assim, os EUA ofere

cem sua tecnologia, com o intuito de não ceder terreno

nessa área de mercado para o enriquecimento.
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O material enriquecido para usina nuclear

Koeberg-1 da Africa do Sul êproveniente de proprietários

belgas e suíços, mais especificamente do consórcio

Kaiseraugst (que inclui instalações francesas, suíças e

alemães (RFA)) e Synatom, a compania belga de suprimento

de combustível nuclear (aproximadamente 50 toneladas de

cada fornecedor - Nuclear News, janeiro de 1982). Todo

esse material foi enriquecido na usina de Tricastin (usi_

na de difusão gasosá) da Eurodif. Anteriormente, a ESCOM

("Electricity Supply Commission of South Africa") tinha

um contrato de enriquecimento com os Estados Unidos que

foi rescindido.

No que diz respeito à República Popular da Chi

na, no Instituto de Energia Atômica de Pequim existem

três separadores eletromagnéticos, sendo que dois deles

foram fabricados na União Soviética e o terceiro, na pró

pria China. Além disso, existe um grande interesse no de

senvolvimento da separação isotõpica por laser.Programas

estão sendo iniciados para a separação de boro-10 no Ins_

tituto de Física em Pequim. Existe também uma usina (fun

cionando a plena carga) para o enriquecimento de urânio

natural pelo processo de difusão gasosa - alto enriqueci

mento para fins bélicos - localizada nas vizinhanças de

Sanchow.

3.2 - Comparação Econômica dos Processos de Enriquecimen-

to

Uma comparação econômica entre os diversos ti_

pos de enriquecimento isotõpico se torna por vezes difí^

cil devido aos problemas relacionados à obtenção de in

formações sobre as técnicas estrangeiras. De acordo com

a referência /!/ utilizando-se a seguinte formula para

calculo dos custo da UTS,

C. = IA T + WA . CM + CEE.A A A M A
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"1
onde;

I. = investimento específico, a saber, investimen

to por UTS/ano instalada;

W. = consumo específico de energia em kWh/UTS;

CEE. = encargos de operação e manutenção(exceto ener

gia);

T = taxa de amortização: 15%

= preço do kWh

obtém-se um valor aproximado gue permite a comparação en

tre os processos. Tal comparação pode ser observada na

tabela 3.4.
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Tabela 3.2 : Capacidade de Enriquecimento (M UTS/ano)/5/
(maio de 1979)



u>

Processo

Nível
Tecnológico

Detentor da
Tecnologia

Proprietário
da Usina

Status Organi
zaclonal i
Ocmpanhias As
sociadas ~

Operador da
Usina

Organização
de Vendas

Tabela 3 .

Difusão Gasosa

Perfeitamente
Desenvolvido

F •: CEA
J : JAERI/IPCR
UK : E.MFL
USA : US Govt
USSR : USSR Govt

F :CEA(Pierrelatte)
EURODIF S.A
(lricastin)

UK .BNFX*
USA :US Gcvt
USSR:USSR Gov

F -.Multinacional
COGEMA
IAEO I r ã
AGIP T l . - t l .
CNEN ««•*»
scam Bélgica
ENU5A Espanha

USA :Nac iona l
Gov. americano

USSR:Naeional
Gov.russo

F :O3GniA(Pierrelatte
EUHODIF PSO

(Tricastin
UK:&NFL
USA:Sob contrato com

DOE
UCH<OR-Pad.)
GACIPo.)

URRSt

F 5 EURODIF S.A.
COREDIF

USA ; USDOE
URRS: TBCHSNABEXFORT

I s Detentores de

Centrifugação

•erfeitamente
Desenvolvido

A :AAEC
F :CEA
I :CNEN
J :PNC
TRO :CQÍH2C
USA :US Govt

THO :URENCO(UK)
UREtKXXNL)

USA :US Govt(Adndnis
trado p e l o US"
DOE)

M> :Multinacional
URANIT FRG
BNFL UK
UQJ NL
GnV FRG

USA :Nacional
Gov.americano

J :Gov.japonês

TRO :URJ3KD-NLV

(Alirclo)
BNFL Ltd

(Capenhurst)
USA :' GAC(Sob Contra

t o com DOÍ:

TRO :URENCO L t d
USA :USDOE

Tecnologia e Proprietários de Usinas / 5 /

ato Centrifugo

1*1
Desenvolvimento

FRG : KFK
NUSTEP

FRG :NUCLEI

FRG :(demo)
• lu l t inac iona l
KFK FRG
NUCLEBRSS

Brasil
STEAG FRG
DniiRATOH

FRG

H C i NUCLEI

Hellkon

Em Desenvol
vinento ~

SAR: UKOR

SAR: UKOR

SAR:National

SAR: UKOR

* •

Qulidco

Em Desenvol
vimonto ~

F :CEA
J :Trr/JAFRI/*C]
USA: US Govt

F :-(atualmente)
Nacional
No futuro
Multinacio-
nal

Laser

Rtu

A :AAJ3C
P íCEdA
I :QO
J :JAFRI/

IPCR/01
USA:US Govt

Plasma

RlD

JSA 16
Govt

A : Australia
AABC i Australian Atomic Energy Caimission

(Sydney)
ACI s Asahi Chemical Industry Co
BNE1. : British Nuclear Fuels Ltd
CEA : Ccmüssariat ã 1'Energie Atocnlque (Paris)
CNEN i Ccmltato Nadonale per 1'Energle Nucle-

are (Ilcma)
CDREDIF s Conpagnie pour la Realisation d'Usines

de Diffusion Gazcuse
DOE t Department of Energy
EUflODIF « -
P s France
FRG t Germany(Federal RÊpubll? of)
GfiC : Goodvear Atomic Corp

J : Japan
JAERI : Japan Atomic Energy Research Institute
KFK s Kcrn Forschungszentrum Karlsruhe
NL ; Netherlands
NUCLEI: Nuclobrás Enriquecimento Isotóplco S.A
•••—~": Nucltíbrãs Trenndusen Entwicklung und

: Paducoli
: Power Reactor Nuclear Fuel Development
: Ooqjoration
: Poj-tsmouth
s Oak Ridge
: Osaka University
> South Africa(Republic of)
: The Institute of Physical and Chemical

Research

P<T<3

PNC

Po
OR
OU
SAR
IPCR

TIT > Tokyo Institute of
Tedwology

TOO i Troika
UCN : Union Carbide Nuclear
UKOR i Uranium Enrichment

Corporation
UK : United Kingdcm
URTNOO: Joint Trin.ltional Cen-

trifuge Organisation of
FRG, Ncderland and UK

USA : United States of America
USGovt:Union Soviet Socialist

Republics



to

Tabela 3.4 : Comparação Econômica dos Processos /l /

(condições econômicas de 1979)

PROCESSO

TÉCNICA

Capacidade (106t7IS/ano)

h

CEEA

C A (FF/UTS)*

DIFUSÃO GASOSA

F EUA

10,8 9

2000 3000

2500 2500

50 50

600 750

ULTRACENTRIFÜGAÇÃO

F EUA

1 8,8

>5000 4000

200 100

100 100

900 700

QUlMICO

F

3

2000/3000

600

150/200

500/700

0KTO
CENTRl
FUQO

FRA, RSA

5

2000

4000

100

800

LASER

EUA

<400

Valores aproximados

_J



4. O ENRIQUECIMENTO ISOTÕPICO NO BRASIL

4.1 - Demanda de Serviços de Enriquecimento em Função do

Programa Nuclear

Como jã foi dito anteriormente, no Brasil

através do Acordo Brasil-Aleraanha, está sendo construí-

da uma usina-piloto de separação isotópica por jato cen

trífugo, com capacidade de 220.000 UTS/ano com previsão

para entrada em operação em 1985 que, a plena carga, so

licita uma potência de 180 MWe.

Esta usina, porém, não deverá atender com-

pletamente às necessidades de unidades de trabalho de se

paração do programa nuclear brasileiro.

Para avaliar essas necessidades, foi con£

truldo, um cenário supondo-se datas prováveis de entrada

em operação das usinas nucleares previstas no programa .

Tais hipóteses podem ser observada na Tabela 4.1: a pri

meira, a hipótese A, prevê 9 usinas entrando em operação

até 1997 (para um mercado provável); a segunda hipótese

prevê 9 usinas até o ano 2000 (para um mercado baixo, hjl

potese mais pessimista).

Pelas informações obtidas na Tabela 3.2, a

partir de 1985 até 1995, a previsão da quantidade acumu-

lada de unidades de trabalho de separação fornecida pela

NUCLEI será de 2,42 M UTS.

Para o cálculo da demanda de unidades de tra

balho de separação para as hipóteses A e B, utilizou-se

o programa BACICLO, desenvolvido pela DPC-1, fornecendo-

se como dados de entrada parâmetros das usinas e do ci-

clo, bem como as datas prováveis de entrada em operação.

Na Tabela 4.2, encontra-se a demanda por serviços de en
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Tabela 4.1 : Hipóteses de Entrada em Operação de Usinas Nucleares

no Brasil.

Ul

USINA NUCLEAR

ANGRA I

ANGRA II

ANGRA III

USINA NUCLEAR 4

USINA NUCLEAR 5

USINA NUCLEAR 6

USINA NUCLEAR 7

USINA NUCLEAR 8

USINA NUCLEAR 9

USINA NUCLEAR 10

USINA NUCLEAR 11

POTÊNCIA
ELÉTRICA
(MWe)

626

1245

1245

1245

1245

1245

1245

1245

1245

1245

1245 . .

HIPÓTESE

A

1982

1987

1989

1990

1991

1993

1994

1996

1997

1998

1999

B

1982

1989

1991

1993

1994

1996

1998

1999

2000



-.1

Tabela 4.2 : Demanda Acumulada de Unidades de Trabalho de Separação para

as Hipóteses A e B.

ANO

1985

1990

1995

2000

DEMANDA ACUMULADA DE UNIDADES
DE TRABALHO DE SEPARAÇÃO

(IO3 UTS)

HIPÓTESE A

466

3.154

8.041

15.589

HIPÓTESE B

466

1.806

5.280

10.990

CAPACIDADE DE OFER-
TA DE SERVIÇOS DE
ENRIQUECIMENTO DA

NUCLEI

(103USTS)

220

1.320

2.420

3.520

DEFICITS DA CAPACIDADE
DE OFERTA
(IO3 UTS)

HIPÓTESE A

446

1.834

5.621

12.069

HIPÓTESE B

446

485

2.860

•7.470



1
riqueciraento para as hipóteses A e B, além da oferta que

poderã ser fornecida pela NUCLEI, 0grafico da figura 4.1

permite a comparação entre as duas hipóteses e a capaci_

dade de fornecimento de unidades de trabalho de separação

da NUCLEI, ate o ano 2000.

4.2 - Situação Atual e Perspectivas

Como se pode observar na explanação feita no

item anterior, é fato que com apenas esta usina de demon£

tração de enriquecimento isotõpico, não se poderã cobrir

as necessidades de serviços de enriquecimento pertinen-

tes ao programa nuclear brasileiro, mesmo numa hipótese

mais pessimista de mercado. Restam assim duas alternate

vas para a obtenção de tais serviços:

. a primeira consistiria na compra desses

serviços de quem estivesse em condições de

vendê-los;

. a segunda alternativa seria a ampliação da

capacidade interna de serviços de enrique

cimento.

Ao contrário do que se tinha anteriormente,

quando os americanos praticamente dominavam o mercado da

enriquecimento, existe agora uma diversificação de possjL

bilidades com os novos fornecedores desses serviços, tais

como a Eurodif, a Technabssexport Soviética e a Urenco,

que participam do mercado como competidores independen -

tes. Isto cria uma gama bem maior de tipos de contratos

o que permite aos contratantes uma melhor escolha, de

forma a se adaptar as características particulares de ca

da um.
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Figura 4.1 : Demanda x Oferta de Serviços
de Enriquecimento



Com a. existência de tal mercado competiti-

vo, aumentam as possibilidades de fornecimento mais eco

nômico e estável de serviços de enriquecimento,o que vera

de encontro âs necessidades de países que se encontram na

fase inicial de desenvolvimento de programas nucleares ,

como ê o caso brasileiro, e portanto, dependentes de fo£

necimento externo.

Alguns países têm preferido introduzir e de_

senvolver tecnologias de separação isotópica, principal-

mente por motivos estratégicos, já que não se pode negar

?; que, a dependência a um mercado externo cria uma certa

y vulnerabilidade: de tal forma que, passa-se assim para a
? segunda alternativa mencionada no início deste item.

| Dentro desta opção enquadram-se países tais

Y\ como a Africa do Sul (por expansão de uma usina-piloto já

í existente), bem como o Japão (a principio suprir as ne-

¥ cessidades internas e talvez, posteriormente, entrar no

I; mercado) e a NUCLEI (Brasil-Alemanha) que, com essa al-

|f ternativa, tentam se tornar, no futuro, independentes do

| mercado externo.
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5. CONCLUSÃO

Sob o ponto de vista técnico, o processo que

se encontra totalmente desenvolvido ê o da difusão gaso

sa, do qual não se espera nenhuma modificação considera

vel. As demais tecnologias de separação i so tópica têm si.

do desenvolvidas com características próprias por vários

países, com o intuito de atingirem produção a nível in

dustrial. Dentre as tecnologias que se encontram num ní-

vel menos avançado de desenvolvimento, o processo laser

e o químico oferecem boas perspectivas para futuras insta

lações com produção em escala comercial.

Além das novas opções tecnológicas, pode-se

contar também com uma maior quantidade de fornecedores de

serviços de enriquecimento,tais como a Eurodif,a Techna-

bsexport e a ürenco, que estão em condições de competir

no mercado. Esta situação aumenta as opções para a deman

da desses serviços, principalmente por parte dos países

em desenvolvimento, que têm poucas possibilidades de im

plantar, a curto e médio prazo, usinas de enriquecimento

em escala comercial.

Em termos de Brasil, o que se pode observar

através dos cálculos realizados reste trabalho é que a

produção da usina de enriquecimento da NUCLEI não terá ca

pacidade para suprir â demanda desses serviços, relativa

ao programa nuclear orasileiro, sob o prisma dos dois ce

nãrios apresentados. De forma que constata-se a necessi-

dade de se optar entre as duas opções possíveis,quais se

jam: comprar esses serviços de quem esteja capacitado a

vendê-los (como no caso das companhias apresentadas no

capítulo 2), ou então aumentar a capacidade de produção

de unidades de trabalho de separação no país.
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