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RESUMO E CONCLUSÕES

Um estudo do balanço energético de sistemas nuclea_

res depende de um grande^número de variáveis"^ suposições.

Praticamente todas as análises atualmente publicadas sobre in

vestiment,05"energêticos podem-'S'er consideradas como sendo es-

tudos^inda muito preliminares. No presente trabalho foram

analisados os investimentos energéticos diretos e indiretos

na construção e manutenção da central, bem como no ciclo do

combustível. Os dados existentes foram aplicados ao programa

nuclear brasileiro com especial atenção aquelas partes que

lhe são peculiares, notadamente o processo de enriquecimento

e a mineração.

<íoi considerado, especificamente, o reator a ãgua

leve pressurizada (PWR - Pressurized Water fieactor), por ser

este o tipo escolhido para as nove primeiras unidades a serem

construídas no Brasil. Os investimentos energéticos requeri -

dos por vários sistemas, empregando tanto a central de 626 MW,

quanto a de 1240 MW, foram determinados em função do minério

brasileiro com 0,1081 de U,0g e mina com razão de material

estéril/minério igual a 28:1. 0,25 e 0,351 foram as percenta-

gens de 23SU no rejeito das usinas de enriquecimento aqui

analisadas, correspondentes, respectivamente, às usinas comer

ciai e de demonstração programadas para o Brasil. Foram trata,

dos os ciclos do combustível sem nenhuma reciclagem, recicla-

gem somente de urânio e reciclagem tanto de urânio quanto de

plutônio.(£.G>.).

Cada -sistema de potência nuclear foi dividido em

nove setores ou processos e analisados, separadamente, com r£

lação ã energia requerida por cada um. ̂ Começando com a minera,

ção e continuando por tooias os outros proèiassos até se chegar

â disposição e estocagem dosNrejeitos radiativos, foi feita

uma avaliação do consumo de energia elétrica e rérmica em ca-

da processo. A energia total requerida direta ou indiretamen-

te no processamento de urânio, de modo a^permitir a "geração
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de eletricidade na central nuclear, foi obtida somando-se as

quantidades consumidas individualmente em cada processo.

0 mirtérido de urânio brasileiro (Jazida do Cerca -

do), embora tenhâ  uma razoável concentração média de ^3^8

(0,108% em peso), se encontra em minas com uma razão de mate-

rial estéril/minério muito alta: 28:1, o que implica num ele-

vado consumo de energia em sua extração. Assim, o processo de

mineração deverá ser o segundo maior consumidor de energia

térmica. A sua participação deverá variar de 20 a 23% do in -

vestimento térmico total, dependendo do sistema a ser utiliza

do. Entretanto, o principal consumidor de energia em todo o

sistema ainda ê o processo de enriquecimento, visto que as

usinas de enriquecimento por jatos centrífugos possuem o mais

alto consumo específico de energia dentre todos os outros pr£

cessos atualmente existentes no mundo, com base em extrapola-

ções da experiência existente, ainda em escala piloto. Ele d£

verá consumir de 85 a 92! da eletricidade total investida no

sistema. A construção da central nuclear ê uma outra fonte de

grande consumo energético, ocupando o primeiro lugar no consu

mo de energia térmica, numa fai,xa de 37 a 431 do investimento

térmico total. \

No Capítulo 13 foram calculados os investimentos

totais em energia elétrica e térmica para 12 sistemas diferen-

tes, possíveis de serem utilizados\pelo Brasil. Neles admitiu-

se que as usinas nucleoelêtricas operarão durante 30 anos, com

um fator de capacidade médio de 751.\A despeito das condições

brasileiras não serem as mais favoráveis ao balanço energético

do sistema nuclear, em todos os sistemas estudados, os consu -

mos totais de energia encontrados são muito menores do que a

energia elétrica total a ser gerada pelo \sistema.

A inexistência de uma única razão que forneça uma

resposta às várias questões que envolvem todos os ásperos do

sistema de potência nuclear fez com que fossem utilizadas no

Capítulo 14 quatro "razões de energia resultante". Com isto

pode-se concluir que o sistema que oferece as\maiores vanta -

gens, nas condições particulares do Brasil, do\ponto de vista

energético dentro do ciclo, é o constituído pel\ usina de en-
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riquecimento com consumo específico de 3,60 MWh/UTS e 0,35*

de 235U no receito em um ciclo de combustível com recicla -

gem de urânio e plutônio. Por outro lado, concluiu-se também

que o sistema mais desfavorável em termos energéticos é o in-

tegrado pela usina de enriquecimento com consumo específico

de 4,40 MWh/UTS e 0,251 de 23SU no rejeito , em um ciclo sem

nenhuma reciclagem. 0 estudo do balanço energético praticamen

te se encerra com a apresentação, no Capítulo 14, de tabelas,

nas quais se encontram\os valores das "razões de energia re -

sultante", para os diversos casos estudados.

No Capítulo 15 foi discutida a distribuição no tem

po dos investimentos energéticos envolvidos nos sistemas de

potência nuclear. Concluiu\se que, tanto para o PWR de 626 MW,

quanto para o de 1240 MW, a\ "saída elétrica resultante" passa

a ser positiva em aproximadamente 5 meses apôs a partida, meŝ

mo considerando-se, em ambos e>s casos, que as centrais ainda

estariam operando com 401 de fktor de capacidade. Entretanto,

a "energia resultante" torna-se\superavitãria por volta de um

ano e sete meses, para o PWR de &26 MW, e em cerca de um ano

e cinco meses para o de 1240 MW, estando ambos, nesta ocasião,

funcionando com 651 de fator de capacidade. Além do balanço

energético de cada central ao longo^do tempo, é conveniente

que se faça uma análise global de todto o programa nuclear de

um país, jã que poderia ocorrer que, pVra uma taxa de cresci-

mento muito grande da potência nuclear instalada, que a ener-

gia fornecida pelas centrais nucleares fosse inferior àquela

consumida em razão de sua instalação e manutenção. No Capítu-

lo 15 foram realizadas análises de energia ̂ dinâmica encontra-

das para o programa de construção das nove primeiras centrais

nucleoelêtricas brasileiras, admitindo-se em\duas hipóteses >

que todas as nove estejam em operação em 1995\e 2000. Nas anã

lises, os investimentos energéticos acumuladosy(térmico e elê_

tricô) e a produção elétrica, foram registrados\ em função do

tempo. O período envolvido vai de 1972, ano em qVie se iniciou

a construção da primeira central, até 1995 ou 20Q0, data em

que se supôs o começo de operação comercial da nona e ultima

usina. A análise realizada mostra que, tanto para ò "Plano

2000!' quanto para o 1995 , o maior déficit energetico\ com cerca
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de 4,2.1 ÍT MWh para a energia resultante, ocorre no momento

do início de operação dà primeira central, ao passo que, cer-

ca de meio ano apôs, \ a "saída elétrica resultante" pa£

sa a ser positiva. Já a "energia resultante" ou "energia to -

tal" começa a ser superavit^ria por volta de dois anos e oito

meses e três anos e quatro mteses, respectivamente para o"Pla-

no 20QQ" e 1995. A partir de então, ambas as resultantes cres-

cerão rápida e continuamente, em ambos os planos.

Este trabalho se encerra com a apresentação dos Ca-

pítulos 16 e 17. No 16 fez-se um rápido comentário de dados

e uma comparação com outras análises energéticas. Finalizando,

o último capítulo procede a um breve estudo comparativo entre

investimentos energéticos em centrais^ térmicas a • combustível

nuclear, fossil e solar. De onde se pode concluir que,- na pior

das hipóteses, as centrais nucleares sãi», do ponto de vista

de balanço energético, comparáveis as centrais térmicas a com-

bustível fóssil e são atualmente mais atrativas em termos de

tempo de retorno do investimento energético\que as atuais tér-

micas solares.



ABSTRACT

In-this papgr t jhf. direct and indirect energetic

investments for the construction and maintenance of nuclear

power plants as well as for the fuel cycle, were analysed,.

•xhe existing data in the literature was applied to

the brazilian nuclear programme with a special attention to

those peculiar aspects, particularly the enrichment process

and mining.

The energetic investments required by the various

systems, using the 626 MW nuclear power stations or the 1240

MW,were determined in function of the brazilian ore with

0.108% of Ü3O0 and of a mine with a stripping ratio (the

ratio of tons of overburden to tons of ore) of l^JJ^

^About the enrichment, two hypothesis were considered

for the concentration of 235U in the enrichment plant tails -

the tails assay (0.25 and 0.35% of ^U) and for the specific

energy comsumption per unit of separative work (3.60 and 4.40

MWh/UTS). The fuel cycles with and without recycling of

uranium and plutonium were taken in consideration. During the

lifetime of the plants and for the various cases considered

there is a self-comsumption between 10 and 16 percent of the

produced energy^f

íhecumulative energy requirements as a function of

time, was made for individual plants and for the brazilian

nuclear programme as a whole in its actual form (9 nuclear

power plants) .[5 C • )-

A 1244MW plant shows a "net energy output" clearly

positive 17 months"after its startup. The whole programme will

show a maximum deficit of^4^2 x 106 MWh of "net energy output"

at the startup of the first plànt^and it will be profitable

after 3 years and four months, (considering that all nuclear

power plants will be functioning in 1995).



1. INTRODUÇÃO

1.1. Considerações gerais

Desde as primeiras experiências que demonstraram

as possibilidades de se conseguir reações de fissão nuclear

controladas, a energia possível de ser obtida de materiais

físseis, tem sido vista como uma alternativa a médio e a lon-

go prazo para substituir os combustíveis fosseis, principal-

mente na geração de grandes quantidades de energia elétrica.

Baseado nas previsões de demanda para a região Su-

deste e tendo em vista a crise petrolífera, o governo brasi -

leiro decidiu incluir, em seu programa energético, a previsão

de instalação de 8 centrais, além de Angra 1, dentro do acor-

do firmado com o governo alemão. Como primeiro resultado des-

te programa o esforço de prospecção empreendido possibilitou

elevar de forma considerável as reservas conhecidas de urânio

que em 1979 atingiram o total de 21S.300t^1^ de ILO» sendo o

país considerado como detentor da 5a. reserva mundial deste

minério, além de sua reserva de torio considerada como o»a

das maiores do mundo. Seria temerário desprezar o aproveita -

mento do potencial energético representado por estas reservas,

mesmo quando se considera discutível a oportunidade do atual

programa nuclear brasileiro e seu programa de implantação.

Para atingir este objetivo, a cooperação no apro -

veitamento pacífico da energia nuclear abrange a transferên -

cia de "know-how" que permita a disponibilidade absoluta de

todas as condições essenciais tecnológicas, industriais e ec£

nômicas indispensáveis para garantir o funcionamento do ciclo

operativo do combustível nuclear.

Na Figura (1-1) está mostrada, resumidamente, a

participação da Alemanha no desenvolvimento do programa nu-

clear brasileiro.



Figura (1-1) - O programa nuclear brasileiro
(2)
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Em vista do firme propósito do Brasil em explorar

suas reservas de minerais nucleares no próprio país, entrando

definitivamente no rol dos países detentores de tecnologia nu

clear, achou-se por bem proceder a um estudo do balanço ener-

gético, tanto do ciclo do combustível, quanto do programa nu-

clear global. Isto porque o urânio combustível sofre conside-

ráveis transformações industriais de seu estágio inicial na

forma mineral até a fase final no elemento combustível. As

transformações sofridas envolvem investimentos energéticos

que devem ser conhecidos, para que se possa apreciar melhor a

potencialidade da utilização desta fonte energética. Estes in

vestimentos são variáveis segundo os processos a serem adota-

dos e as condições especiais de cada país. Entre algumas das

variáveis envolvidas, pode-se mencionar as características do

minério, o processo de mineração, de beneficiamento, de con -

versão, de enriquecimento, etc. Um estudo global destes pro -

cessos será feito, utilizando-se dos dados existentes e dando

ênfase especial aos processos de mineração e enriquecimento ,

que são os mais afetados pelas condições particulares do caso

brasileiro.

A Figura (1-2) mostra esquematicamente os fluxos

de energia térmica e elétrica que deverão existir entre as

três fontes, que futuramente gerarão a maior parte da eletri-

cidade no Brasil, devendo-se salientar a crescente participa-

ção da energia nuclear e um contínuo decréscimo na utilização

direta de combustíveis fósseis na geração de eletricidade.
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Em suma, o objetivo principal da elaboração e da apre_

sentação do balanço energético no ciclo do combustível e no

programa nuclear brasileiro, ê contribuir da melhor maneira

possível na verificação de como e em que quantidades serão con

sumidos os diversos tipos de combustíveis nos vários processos

e setores que integrarão o complexo nuclear.

A análise e a interpretação dos métodos e resultados

deste estudo poderão servir de base para se fazer, no futuro,

estudos mais precisos, quando dados mais elaborados e defini-

dos estiverem disponíveis, além de permitir, desde jã, a uma

tomada de posição no sentido de partir para futuros programas

de redução do consumo energético dentro do sistema e de sua

utilização mais racional.

1.2. Energia no Brasil

Visto de uma perspectiva internacional, o Brasil é

um consumidor modesto de energia. Enquanto os Estados Unidos

consomem 75.10 joules*- ' de energia por ano, o Brasil conso-
18 8

me apenas 4.10 joules, com um consumo "per capita" de 10

joules/dia, que eqüivale a cerca de 2 litros de petróleo por

dia "per capita", o que deve ser comparado ao consumo equiva -

lente a 25 litros de petróleo por dia "per capita" nos Estados

Unidos.

No grafico da Figura (1-3) pode-se notar que o fato

do país consumir 414*- ' , Figura (1-4), de toda. sua energia,

sob a forma de petróleo, ê recente; hâ cerca de 30 anos atras,

o petróleo representava apenas 91 do total consumido.

. Com relação a geração e ao consumo de energia elétri-

ca, o caso ê menos crítico, visto que, como mostra a Figura

(1-5), a maior parte da eletricidade ê de origem hidráulica

(92,3$)^ \ sendo pequena a participação das termelétricas a

combustíveis fósseis (apenas 5%).
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Reforçando o que está indicado na Figura (1-4), que

apresenta a participação relativa das fontes de energia primá-

ria no consumo total, verificada em 1970 e 1980, na qual obser

va-se o predomínio do petróleo, deve-se acrescentar que:

. As possibilidades de se obter auto-suficiência de

petróleo são remotas. Atualmente, apenas 20%K }

das necessidades nacionais são supridas com produ-

ção própria;

. No tocante ao carvão mineral, a situação não ê das

melhores, visto que também grandes importações vit.êm

sido feitas para uso na siderurgia e as reservas

de carvão conhecidas são de baixa qualidade.

Daí revestir-se de significativa importância a ecom»

mia das fontes energéticas existentes, aliada a um continuo

programa de adoção de fontes alternativas, devido ã carência

desses recursos no Brasil.
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1.3. Primeiras controvérsias sobre a viabilidade do

aproveitamento da energia nuclear.

"A potência necessária â desintegração de um átomo ê

maior do que a que se pode obter com a ocorrência deste proces-

so. Uma grande quantidade de energia pode ser produzida, mas

somente com um consumo energético muito maior", disseW 0 pro-

fessor Isidore L. Rabi da Universidade de Columbia, na

BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, em Leicester,

Inglaterra, em 11 de setembro de 1933^7-*. 0 Lord Rutherford

também considerou absurda a idéia de se conseguir liberar gran-

des potências a partir da fissão nuclear. No entanto, nesta

mesma ocasião, o professor H.H. Sheldop^ ^, da Universidade

Estadual de New York, afirmou: "Dizer que nunca conseguiremos

aproveitar economicamente a energia contida no átomo é equiva -

lente a dizer que já fizemos todas as grandes descobertas e

consequentemente sõ nos ocuparemos doravante no aprimoramento

de nossos conhecimentos atuais dos fenômenos físicos conheci -

dos". Assim começaram as discussões relacionadas ao investi-

mento energético e ã energia p: oduzida pela fissão nuclear.

Atualmente as análises de investimentos e produções de ener-

gia têm recebido maior atenção, não somente com o intuito de

se utilizar da energia nuclear como uma eficiente fonte ener -

gética, mas também como um método para determinar a participa-

ção da energia nuclear na política energética de cada país.

Uma análise das necessidades energéticas na instalação de cen-

trais nucleares e na expansão de um programa nuclear, depende

de um grande número de variáveis e suposições. Os resultados

das análises devem ser compatíveis com os métodos utilizados ,

evitando interpretações errôneas ou distorções. Visto que tais

estudos poderão ser utilizados por órgãos legislativos, agên-

cias de licenciamento, etc, no desenvolvimento de programas

energéticos e de avaliação da utilidade da energia nuclear.
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•1.4. Problemas transitórios

A Figura (1-6) ilustra uma situação em que a análise

energética é substituída pela análise de potência. Nela o in-

vestimento energético ê representado pela área sob a linha

das abscissas, enquanto que a área acima desta linha represen

ta a energia elétrica "liquida" gerada pela central. Aqui, para

simplificar, o consumo de energia calculado no Capítulo 9 foi

distribuído uniformemente ao longo dos oito anos de constru -

ção da termonuclear brasileira (mais tarde, no Capítulo 15,

serão construídos 4 gráficos mais precisos abrangendo esp£

cificamente o programa nuclear brasileiro). Entre o final da

construção e o início de operação da usina foi admitido um in

tervalo de 1 ano. No caso da energia "líquida"de saída (ener -

gia resultante), foram subtraídos da energia total gerada, t£

dos os consumos requeridos na manutenção da usina em operação,

durante os seus trinta anos de vida média. Obviamente, para se

ter um superávit energético, a área acima da linha precisa ser

maior que a área situada abaixo. Nesta figura foram considera-

das as potências de entrada (Pc) e de saída (Ps)> • correspon-

dentes ã construção e operação de um dos oito PWRs de 1240 MW,

programados para o Brasil.

Nota-se na Figura (1-6) que P é igual a aproximada-

mente 9 vezes P . Assim, esta razão foi considerada, no levan

tamento da Figura (1-7), que se baseia no começo de constru -

ção de um reator por ano. Durante os oito primeiros anos des-

te programa, a potência de entrada cresce até atingir 8PC . No

nono ano encerra-se a construção do primeiro reator (Tc=8 anos)

e inicia-se o nono, mantendo-se consequentemente uma potência

de entrada de 8PC. No décimo ano encerra-se o segundo e inicia

se o décimo PWR, logo o consumo ainda ê 8PC. Entretanto, neste

ano, o primeiro reator começa a operar e a potência resultante

passa a ser (8PC-PS). No décimo primeiro ano o consumo resul -

tante ê (8PC~2PS), no décimo segundo ano (8PC-3PS), e assim

por diante.

' Sendo Pg = 9PC , então o ponto em que a potência de en

trada se igualará ã de saida será em (8PC-D,9PS), ou seja,



Figura (1-6) - Variações na potência r e s u l t a n t e durante
a construção e operação de um sistema nu
c lea r cons t i tu ído de um PWR de .1240 MW -
0,75 F .C. , c ic lo do combustível sem recj_
clagem e usina de enriquecimento com con
sumo especí f ico de 4,40 MWh/UTS e 0,25%
de 235U no r e j e i t o .
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Figura (1-7) - Variações na potência resultante de um programa nu
clear considerando a construção de um PWR por ano
(admitindo P = 9 P ). 0 superávit de potência e
de energia ocorre respectivamente em aproximada -
mente 9,9 e 12,5 anos anos o início do programa.
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9,9 anos após o início do programa. Ao passo que a energia re-

sultante passara a ser positiva em aproximadamente doze anos

e meio após este início.

Portanto, se um programa envolve a construção de vá -

rias centrais nucleoelétricas por ano, durante um determinado

período de tempo, então como mostra a Figura (1-7), poderão

passar vários anos desde o início de construção da primeira

usina, até que se consiga a "potência superavitãria", enquanto

que o tempo decorrido será ainda maior, para que seja atingido

o saldo positivo na energia resultante.

Evidentemente, se cada unidade geradora apresenta um

superávit energético, então o programa global envolvendo todas

elas também o apresentará, embora em um intervalo de tempo mais

amplo. 0. período que vai desde o início do programa até o mo -

mento em que se consegue o saldo positivo na energia resultan-

te, depende de dois parâmetros, quais sejam, a razão entre a

energia produzida para a consumida e a taxa de construção.

Paradoxalmente, em ocasiões de carência de combustíveis, ê im-

portante manter um ritmo de construção mais lento, de maneira

que não seja agravada esta situação de carência»

Como será mostrado no Capítulo 15, as unidades de

1240 MW, nas condições brasileiras, atingirão um superávit na

energia resultante, um ano e cinco meses após o início de sua

operação, estando ainda funcionando com 65% de fator de capa-

cidade. Entretanto, esta mesma energia só se tornará superavi

tária aproximadamente 11,7 e 12,3 anos após terem sido inicia

dos os programas de construções (adotou-se 9 anos para a con_s

trução da primeira central de 626 MW), segundo os "Planos 2000"

e 1995, respectivamente.
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1.5. Problemas a longo prazo

Existe um problema especial associado às analises de

energia em sistemas de potência nuclear. Ele está relacionado

particularmente ao reprocessamento do combustível irradiado e

ao processo de disposição dos rejeitos radiativos. Até o mo -

mento, nenhum dos dois processos representam economia ou con-

sumo de energia significativo, visto que ambas as tecnologias

estão ainda sendo desenvolvidas. A maneira mais simples de

ilustrar as possíveis conseqüências provenientes destes itens

é redesenhar a Figura (1-6) em uma escala de tempo muito maior,

como está mostrado esquematicamente na Figura (1-8). A razão

disto ê que os rejeitos nucleares terão que ser estocados e

talvez serem mantidos assim durante milhares de anos. 0 compg

nente principal dos rejeitos ê o plutônio que possui uma meia

vida de 24.000 anos. Mesmo que o plutônio seja totalmente re-

cuperado nas usinas de reprocessamento, ainda assim deverão

existir rejeitos que terão de ser estocados durante 240.000

anos (10 meia-vidas)^ '.

Segundo P.F.CHAPMAN(8), um PWR produzindo 1000 MW du-

rante 25 anos, mas deixando rejeitos radiativos que requeres -

sem em sua manutenção cerca de IOOJCW durante 250.000 anos, im-

plicaria numa energia resultante nula no final deste período.

Entretanto, vários pesquisadores e especialistas em

disposição e estocagem de rejeitos acreditam na possibilidade

de se utilizar de um consumo médio bastante inferior a 100 kW,

até que seja desenvolvido um sistema realmente inviolável, ca-

paz de sobreviver durante os 250.000 anos!
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Figura (1-8) - Variações na potência resultante durante um intervalo

de tempo muito grande (250.000 anos) , salientando-se um
f 81possível consumo devido ao gerenciamento de rejeitos f 81
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2. CONSIDERAÇÕES E REQUISITOS PARA UMA ANÁLISE ENERGÉTICA

Uma análise energética (J/kWh) ê um método alternate

vo, diferente (praticamente o oposto), de uma análise econômi

ca ($/kWh). Ela pode ser considerada superior à análise econ£

mica, porque seus resultados são geralmente independentes -do

tempo e de instabilidades econômicas, políticas e sociais. I_s

to se deve ao fato de que nos valores obtidos pela análise

energética somente estão envolvidas quantidades físicas isen-

tas de serem influenciadas pelas condições anteriormente men-

cionadas. A rigor, também a análise energética sofre variações

com o tempo, relacionadas com a evolução da tecnologia. Esta

evolução é, no entanto, menos sujeita a variações bruscas.

Vários pesquisadores têm procurado calcular a ener -

gia total necessária â construção e operação de sistemas de

potência nuclear, afim de compará-la com a energia elétrica a

ser gerada por eleSk . Estes estudos têm sido impulsionados

pelas seguintes razões:

a) a existência de um crescente interesse pela utilização efi

ciente da energia, aliado ã necessidade cada vez maior da

padronização e racionalização da energia utilizada, princi.

palménte na indústria;

b) o desejo que se tem em comparar as centrais nucleares çoa

outros tipos de estações geradoras de eletricidade, com r£

lação aos seus respectivos consumos de energia;

c) determinar em alguns casos, se minérios com -concentrações

de urânio muito • baixas e razões de material estéril/minério muito

elevadas, produziriam um balanço energético satisfatório;

d) finalmente, em algumas ocasiões, pelo desejo que se tinha

de combater a utilização da energia nuclear, especificamen

te pela demonstração de um balanço energético desfavorável.

Revisando alguns dos estudos precedentes, .. nota-se
que vários deles não são totalmente satisfatórios. Em muitos
casos, não se encontra neles, todas as seguintes especifica -
çoes, que têm sido consideradas como sendo apropriadas para
tal estudo:
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1. A contabilização dos consumos de energia precisa ser com -

pleta. Nela devem ser incluídas todas as operações e mate-

riais envolvidos direta ou indiretamente na construção e

operação, não sÕ da central nuclear, mas também de todas

as usinas que constituem o ciclo do combustível nuclear.

2. Uma distinção clara deve ser feita entre os consumos de

energia para minérios com alta e baixa concentração de ur£

nio. Particularmente, não ê conveniente misturar energia

elétrica de 3,6 MJ/kWh^ ' com o conteúdo calorífico de com

bustíveis, tais como carvão ou óleo que podem ser utiliza-

dos (direta ou indiretamente) na construção ou operação da

central nuclear. A utilização da energia elétrica e dos

combustíveis fósseis deve ser contabilizada separadamen-

te.

3. A distribuição no tempo dos consumos e produções de energia

e importante e deve ser mencionada na contabilização. 0 ci-

clo do combustível nuclear difere bastante dos sistemas a

combustível fossil. Enquanto o combustível nuclear leva vá-

rios anos para ficar em condições de gerar energia, produ -

zindo eletricidade, o combustível fóssil precisa apenas de

alguns meses. Também, como no ciclo do combustível, a cons-

trução da central nuclear requer muito mais tempo do que a

construção de centrais térmicas a combustíveis fósseis. Em

análises dinâmicas do balanço energético, a distribuição no

tempo destes consumos energéticos é importante e precisa

ser considerada.

0 presente estudo procura levar èm conta estas espe -

cificações para os consumos e produções de energia em sistemas

de potência nuclear.

2.1. Energia em diferentes formas

Se toda energia consumida no ciclo do combustível nu-

clear fosse na forma elétrica, não haveria dificuldades na ex£

cução e manutenção de um balanço energético superavitãrio. A

maior parte da energia elétrica consumida no ciclo do urânio

ocorre no processo-do enriquecimento, que será executado, no
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Brasil, em usinas a jato centrífugo. Em vários dos outros pr£

cessos, por exemplo, mineração e beneficiamento, grande parte

da energia requerida ê proveniente de combustíveis fósseis.

Gasolina e óleo diesel são utilizados para movimentar os equi

pamentos de mineração e geralmente expressivas quantidades de

gás natural são consumidas no beneficiamento. 0 conteúdo ene£

gético destas quantidades de combustíveis fósseis não deve

ser simplesmente igualado â energia elétrica, se estes não

forem convertidos em uma central térmica geradora de eletrici

dade.

As diferentes formas de energia possuem diferentes

.níveis de conveniência. Em muitas ocasiões energia elétrica ê

Mais conveniente do que energia térmica. A eletricidade pode

ser convertida integralmente em calor, ao passo que a térmica

só pode ser convertida em eletricidade, com a ocorrência de

perdas termodinâmicas. Contudo, alguns produtos do petróleo

refinado possuem características que os tornam mais convenien

tes do que a energia elétrica em várias finalidades. Da mesma

foTma, o gãs natural como combustível tem algumas vantagens,

que as vezes o torna mais valioso do que a eletricidade.

Na maioria das máquinas móveis, a energia proveniente dos pro

dutos do petróleo refinado, possue um nível de conveniência

maior do que qualquer outra. Assim, a utilização da gasolina

e do óleo diesel continuará sendo a fonte energética para a

propulsão de veículos, até o momento em que nosso sistema de

transportes puder, de certo modo, tornar-se altamente eletri-

ficado, ou então, passar a empregar combustíveis alternativos,

tais como o álcool e o óleo vegetal, substituindo respectiva-

mente a gasolina e o óleo diesel.

Contudo, geralmente tem sido considerada a eletricida_

de como sendo uma forma de energia mais "nobre" do que a ener-

gia térmica.

Alguns autores têm convertido a energia térmica requ£

rida nos sistemas de potência nuclear, na quantidade de ener -

gia elétrica que poderia ter sido produzida, se esta energia

térmica tivesse sido utilizada na geração de eletricidade,

numa usina térmica a combustível fóssil. Contudo, nota-se
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atualmente, que não devemos, a não ser em casos excepcionais,

utilizar dos derivados do petróleo para a geração de eletrici^

dade, devido a crise energética provocada pela crescente on-

da de aumentos deste combustível, no mercado internacional.

Principalmente no Brasil, onde a produção interna de apenas

1/5 de sua demanda implica na importação de 801 *• ' do petrõ -

leo necessário (cerca de 800 mil barris por dia), ocupando o

primeiro lugar na pauta das importações. No caso brasileiro

ainda existe o agravante de que, embora a Petrobrãs tenha au-

mentado o seu programa de prospecção, parcialmente abandonado

de 1968 a 1973, adotando inclusive "os contratos de risco"

que permitiram a entrada de empresas estrangeiras no setor,

mesmo assim os resultados não têm sido totalmente satisfatórios, não

atiqgándo as metas preestabelecidas. Assim, a utilização dos derî

vados do petróleo só deve ocorrer nos casos em que não for

possível ou conveniente a utilização de uma fonte alternativa

e somente em circunstâncias muito especiais, utilizá-los na

geração elétrica.

No transcorrer deste estudo, a energia elétrica e a

energia térmica serão mantidas em separado, na maioria dos ca_

sos, porque são formas diferentes de energia, com níveis de

conveniência também diferentes. Nas tabelas que aqui serão

apresentadas foram indicados apenas os consumos totais de

energia elétrica e térmica. Não foram feitas distinções entre

os vários combustíveis fósseis, visto que a maior parte da

energia térmica consumida no ciclo do combustível nuclear é

proveniente de derivados do petróleo. Serão avaliadas e exanú

nadas as quantidades e os níveis de conveniência, tanto do

consumo de energia térmica, quanto de eletricidade, em todo o

ciclo do combustível.

2.2. Categorias de energia para cada processo

Desde a localização das reservas de urânio até a pr£

dução de energia elétrica pela central nuclear, o urânio pre-

cisa passar por vários processos. Cada um destes será analisa

do com relação ao seu consumo energético. Para que a análise

seja de certa forma completa, serão consideradas três catego-
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rias distintas de energia, quais sejam:

a) A energia consumida diretamente pelo processo: Esta ê a

energia contida em alguns combustíveis, que precisam ser

"adquiridos" diretamente e utilizados durante a execução

do processo. Aqui incluem-se tanto a eletricidade quanto

os combustíveis fósseis (exceto aqueles utilizados na gera-

ção de eletricidade). Praticamente todos os processos re-

querem energia direta em sua elaboração. A única exceção

são os processos químicos exotérmicos, que ocorrem espon-

taneamente.

b) A energia contida nos materiais requeridos em cada proces -

so: Individualmente, em todos os processos o consumo de

energia na produção da matéria prima precisa ser debitado

ao processo. Dois exemplos no ciclo do urânio são: a ener -

gia investida na produção do ácido sulfúrico, utilizado no

processo de beneficiamento do urânio e o investimento ener-

gético envolvido na produção dos materiais de blindagem,

necessários â fabricação dos elementos combustíveis.

c) A energia utilizada na construção das usinas, prédios e

equipamentos:-Quando ^e pxetende lazer uma - contabilização

completa do consumo de energia, devem ser consideradas as

usinas que precisam ser construídas, para a execução de ca-

da um dos processos no ciclo do urânio. A construção de

qualquer usina envolve dois tipos de energia, quais sejam ,

o conteúdo energético dos materiais que constituirão a usi-

na e a energia consumida diretamente em sua construção.

Além destas, a fabricação das maquinas contidas em cada uma

delas requer determinada quantidade de energia. Esta foi

avaliada da maneira mais completa possível, sem considerar,

contudo, a energia investida na construção das fabricas que

produzem estas máquinas. Este e outros consumos energéticos

de "terceira-ordem" são estremamente pequenos em compara-

ção com aqueles em (a), (b) e o consumo da construção pri -

maria.

Em cada um dos processos que constituem o ciclo do

combustível nuclear, foram consideradas as três diferentes ca-
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tegorias de consumo energético. Em muitos casos, as avaliações

do consumo direto de energia, por R.M. ROTTY et alii^ ^ fo -

ram feitas pesquisando diretamente a quantidade de combustí -

vel fossil e de eletricidade "adquiridas" pela usina, enquanto

que a energia contida nos materiais do processo foi estimada

convertendo os seus preços em dólares para o conteúdo energéti_

co correspondente, utilizando-se de métodos computacionais,

através do IEA TOTEN PROGRAM^ ', que desenvolveram especialmen

te para esta finalidade. Este programa foi também utilizado na

avaliação da energia contida nos materiais de construção, auxî

liando assim na estimativa da energia total requerida na cons-

trução das usinas de cada processo.

2.3. Metodologia

Este estudo tem como finalidade determinar o consumo

total de energia para a produção de eletricidade em uma central

de potência nuclear. Neste investimento energético se incluem

tanto aqueles utilizados diretamente (por exemplo, o consumo

das lâmpadas nas usinas ou o combustível utilizado pelas mãqui

nas na mineração do urânio), quanto os utilizados indiretamen-

te (por exemplo, a energia consumida na fabricação dos cami-

nhões que transportam o minério ou a energia requerida na pro-

dução do aço do vaso de pressão do reator). 0 ponto de partida

para as análises energéticas é a análise do processo. Para o

reator a ãgua leve, o urânio precisa ser minerado, beneficiado,

convertido, enriquecido e transformado em elemento combustível,

antes de ser parcialmente consumido no reator. Apôs sua utili-

zação, o combustível é reprocessado e os rejeitos são separa -

dos. Tanto o reator quanto as usinas que compõem o ciclo do

combustível, precisam ser construídas e eventualmente serem

destruídas. Para cada processo no ciclo do combustível, pode

se estimar o consumo energético em combustíveis, metais e ou -

tros utilitários e serviços.

Na maioria dos casos, o consumo direto de energia é o

que predomina nos processos do ciclo do urânio combustível.

Foram feitos extensos esforços no sentido de se obter as infor_

mações da forma mais direta possível, consultando várias firmas
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e instituições de pesquisa brasileiras, Entretanto, devido a

inexistência quase que completa destes dados, aqui no Brasil,

foi necessário utilizar-se de tabelas, tais como as do BUREAU

OF MINES^ ' para combustíveis consumidos nos processos de mi-

neração e beneficiamento do urânio, obtidas por R.M.ROTTY et

Em alguns processos, a volumosa utilização de produ-

tos químicos e outros materiais, por exemplo, o zircônio na

blindagem do elemento combustível, o cimento hidráulico e o

aço na disposição e estocagem dos rejeitos radiativos, fez

com que nestes casos o consumo de energia direta deixasse de

ser o principal.

A central nuclear propriamente dita é um outro exem-

plo, no qual o consumo direto de energia não é o predominan -

te. A operação da central requer comparativamente pouca ener-

gia direta proveniente de outras fontes que não seja o urânio

combustível. Neste caso, os consumos de energia mais altos

são aqueles relacionados aos materiais do processo (especial-

mente os tratamentos químicos necessários ã água circulante

no circuito secundário e as peças de reposição solicitadas

no decorrer do período de funcionamento), bem como a constru-

ção da própria central.

A primeira aproximação feita por R.M.ROTTY et alii1 -"

foi utilizar-se da metodologia de entrada-saída (tabelas de

«ntrada e saída de energia para a produção de determinado ma-

terial) , para estimar a energia contida nestes materiais. No

entanto, quando as quantidades eram grandes e as .categorias

de entrada-saída se tornavam muito extensas, as possibilidades

de erro também aumentavam. Assim, nestes casos, eles preferi -

ram estimar o conteúdo energético, diretamente de considera -

ções tecnológicas pertinentes ã produção daquele determinado

material. 0 ácido sulfúrico é um exemplo desta situação. Eles
(A) «.

encontraram^ ' informações sobre as quantidades de combusti -

veis consumidos nas operações de mineração do enxofre e mult^

piicaram estas quantidades, pelos respectivos fatores de ener

gia equivalente de cada combustível, especificados pelo U.S.

BUREAU OF MINES^. •

Enquanto a energia direta utilizada depende das cara£
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terísticas individuais de cada processo no ciclo do combustí-

vel, a energia indireta requerida depende de todos os setores

econômicos que tomaram parte na produção dos bens utilizados

no ciclo de potência nuclear.

Foi adotado por R.M. ROTTY et alii' ^ um procedimento

particular para os consumos menores de energia indireta, de

modo que todos os processos que forneceram energia ao

sistema de potência nuclear foram incluídos, independentemen-

te do local em que ocorreu o processo indireto na economia.

Paralelamente, estes autores desenvolveram e utilizaram o pr£

grama de computador, TOTEN, na avaliação do consumo de ene_r

gia indireta nos vários processos necessários â produção da

energia nuclear.
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3. CICLOS DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

Um esquema das principais usinas que integram o ei -

cio e as rotas pelas quais podem passar o combustível nuclear,

está mostrado na Figura (3-1).

Serão discutidos neste capítulo os vários ciclos do

combustível, possíveis âe serem utilizados com os reatores

PWR. A seguir serão calculadas as quantidades do material ne-

cessário a cada estágio de cada ciclo do combustível, por

unidade de energia elétrica gerada.

3.1. Tipo de reator considerado

Os reatores a água leve pressurizada (PWR) operam com

urânio ligeiramente enriquecido (cerca de 3,21 de 235U). Duran-

te sua operação uma pequena parte do 23BU se transforma em plu

tônio físsil (^Pu e w P u ) , que pode se fissionar e produ -

zir parte da energia total gerada pelo reator. Um diagrama das

principais reações com neutrons dentro do reator, e mostrado

na Figura (3-2). Nos reatores a água leve pressurizada operan-

do normalmente, a taxa de produção de plu tônio físsil é aproxjL

madamente a metade da combinação das taxas de consumo do 235U

e do plutônio físsil formado.
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Figura (3-1) - Diagrama geral do ciclo do combustível
nuclear^ •*.
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Figura (3-2) - Diagrama das principais reações com neutrons dentro do reator.

Os nuclideos nos quadrados são físseis, ou seja, podem se fissionarem dentro do reator. Ao pas-

so que, os que estão dentro dos círculos são férteis, isto é, difissilmente se fissionam a

meios onde predominam os neutros térmicos (PWR), mas podem se tornarem físseis por una even -

tual captura de neutrons. Os nuclideos sublinhados são improdutivos.
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3.2. Ciclos do combustível

Serão considerados os seguintes tipos de operação pa

ra o PWR:

a) Ciclo do combustível sem nenhuma reciclagem, ver Figura
(3-3). Reciclagem significa a recuperação dos combustíveis
que não foram consumidos e que estão presentes no material
irradiado retirado do reator e sua conseqüente reutiliza -
ção, no mesmo reator ou em outro equivalente. Como o urânio,
durante sua permanência no reator é consumido de aproxima-
damente 3 para 0,8% de ^ U (ligeiramente superior ã con -
centração natural, 0,71t), a reciclagem do urânio requer
um reenriquecimento. Somente de 20 a 251 do urânio recupe-
rado realmente retorna ao reator, enquanto que os 75 a 80 È
restantes permanecem no rejeito da usina de enriquecimen
to. Na reciclagem do plutônio, no entanto, não haverá mu -
dança de composição desde a descarga até o retorno ao rea-
tor (exceto uma pequena quantidade devido ao • decaimento
radiativo do w P u ) .

b) Ciclo com recilagem do urânio recuperado do combustível ir

radiado e estocagem do plutônio. 0 urânio irradiado conten

do uma concentração de 235U ligeiramente superior â do ur£

nio natural, faz com que sua utilização reduza significativa-

mente a quantidade de urânio natural requerida pela usina

de enriquecimento, embora tenha pouco efeito sobre o consu

mo energético do enriquecimento.

c) Reciclagem tanto do urânio (após reenriquecimento) quanto
do plutônio, recuperados do combustível irradiado.

A reciclagem do plutônio reduz, tanto o urânio natural quan
to o trabalho separativo, requeridos no enriquecimento.

A Figura (3-3) mostra os diagramas esquemãticos des-
tes ciclos.
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Ó
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e) RECICLAGEM DE URÂNIO E PLUTONK)
Figura (3-3) - Diagramas esquematicos dos ciclos do combustível para reatores LWR.

E * Usina de enriquecimento C = Central nuclear F = Fabrica do elemento combustível

A * Armazenagem, estocagem R = Usina de reprocessa- D • Disposição dos rejeitos radia -

V = Usina de conversão mento <!"£»*«> tivos

(A linha tracejada representa uma variação opcional).
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3.3. Efeitos provocados pela variação da concentração de

^ Ü no rejeito da usina de enriquecimento.

A concentração de 2$5U no rejeito da usina de enrique_

cimento é um fator que tem influência direta na quantidade de

urânio natural e na energia necessária ao enriquecimento. Como

serã descrito no Capítulo 7, o processo do enriquecimento con-

siste na separação de um fluxo gasoso inicial de urânio (con -

tendo 235U e ^U) , em dois fluxos, um contendo uma concentra -

ção mais alta e outro, uma concentração mais baixa de 235U do

que a do fluxo inicial (isto é, os fluxos do produto e do re -

jeito, respectivamente). As quantidades do material de alimen-

tação e do trabalho separative», necessários ã produção de una

determinada quantidade de produto (com uma concentração de
235U especificada) dependem das concentrações de a5U no mate -

rial de alimentação e no rejeito da usina de enriquecimento,

lima concentração de 235U mais alta no rejeito , requer maior

quantidade do material de alimentação e menos trabalho separa-

tivo, para uma determinada quantidade do produto. Inversamente,

uma concentração mais baixa de ^ U no rejeito , implicará

numa menor^quantidade de material de alimentação e mais traba-

lho separative Portanto, uma alta concentração de 235U no re

jeito faz can que a capacidade da usina seja mantida às custas de uma

ineficiente utilização do urânio, enquanto que uma baixa

concentração no rejeito , implica em menor consumo de urânio

(favorecendo a conservação das reservas do minério), mas re-

quer maior capacidade de enriquecimento e mais energia para

uma dada quantidade de produto. Assim, a escolha da concentra-

ção de a5U no rejeito , geralmente envolve uma análise econcJ

mica entre o custo do material de alimentação (urânio natural)

e o custo do trabalho separativo. As concentrações que aqui s£

rão adotadas, são aquelas que estão previstas para as duas fu-

turas usinas de enriquecimento programadas para o Brasil, quais

sejam, 0,25 e 0,351 de ^U. 0 urânio natural e o trabalho se-

parativo requeridos (em cada ciclo do combustível) , serão cal-

culados para estas duas concentrações do rejeito . Sera visto

mais tarde, mais precisamente no Capítulo 13, .que o enriqueci-
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mento do urânio é o processo que requer a maior quantidade de

energia, dentre todos os outros que constituem o ciclo do com

bustível nuclear, consumindo mais de 85% da energia elétrica

requerida por todo o sistema.

3.4. Fluxo de massa de combustível

As informações relacionadas aos fluxos de combustí -

veis (quantidade e composição dos combustíveis na entrada e

na saída do reator), que aqui serão apresentadas para reato -

res de 1000 Mí, foram encontradas por R.M. ROTTY et alii^ ', no

ERDA'S Office of Planning and Analysis(3), (APA).

Estes dados serão utilizados como base, para se che-

gar aos valores correspondentes ãs centrais nucleares brasi -

leiras de 626 e 1240 MW de potência elétrica'líquida'.'.

Os fluxos de entrada e saída dos materiais combustí-

veis nos reatores são totalmente independentes da concentra -

ção de 235U no rejeito da usina de enriquecimento, embora o

urânio natural e o trabalho separativo não o sejam. Deste mo-

do, serão apresentados, primeiramente, os combustíveis reque-

ridos pelos reatores e a seguir serão determinadas as quanti-

dades de urânio natural e de trabalho separativo requeridas ,

associadas ãs usinas com 0,25 e 0,35$ de 235U no rejeito .

f2i
Foram admitidas por R.M. ROTTY et aliiv J as seguintes

perdas: na fabricação do combustível - 1% do metal pesado de

entrada; no reprocessamento - l,5i do urânio e 1% do plutônio.

Os intervalos de tempo aproximados para as operações no ciclo

do combustível estão mostrados na Tabela (3-1). Neste estudo,

serão admitidos os seguintes fatores de carga para as centrais

nucleares: 0,40 para o primeiro ano apôs o início de operação

comercial; 0,65 para o segundo e o terceiro ano; 0,75 para os

anos subsequentes, inclusive o quarto. Todas as •• quantidades

normalizadas para o reator de 1000 MW, serão utilizadas como

base para o calculo dos valores correspondentes aos reatores

de 626 e 1240 MW, com os mesmos fatores de capacidade. Nas Ta.

belas (3-2) e (3-3) estão mostradas as quantidades de combus-

tível requeridas pelos três reatores, respectivamente, sem e
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com reciclagem de plutônio.

TABELA (3-1)

DISTRIBUIÇÃO NO TEMPO (EM ANOS) DAS OPERAÇÕES NO CICLO DO COMBUSTÍVEL,

RELACIONADAS AO INÍCIO DE OPERAÇSO COMERCIAL DOS REATORES

Carrega -
mento

número:

aw
2
3

4

Produção
de

U3°8

-2,25

-0,25

0,75

1,75

2,75

Enrique-
cimento

do urânio

-1,75

0,25

1,25

2,25

3,25

Fabricação
do elemento
combustível

-1,5

0,5
1,5

2,5

3,5

Reator

Carga

-0,5

1
2

3

4

aiDescarga '

1,2,3
4

•5

6

7

PWR.

Reproces-

samento

1,5-3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

FONTE: REFERÊNCIA N» 2, Net Energy from Nuclear Power.

a) Reator com três níveis de enriquecimento;

b) os intervalos de tempo do primeiro para o segundo carrega -

mento (o núcleo inicial) são mais longos que os dos carrega

mentos subsequentes;

c) todos os carregamentos subsequentes ocorrem em intervalos de

um ano.

O urânio natural e o trabalho separativo, solicitados no
enriquecimento do urânio, estão apresentados nas Tabelas (3-4),
(3-5) e (3-6), relacionadas, respectivamente, aos reatores de
1000, 626 e 1240 tyi.As Tabelas (3-5) e (3-6) foram construídas
a partir da Tabela (3-4), por interpolações dos valores de 0,251
e extrapolações dos de 0,35% de 235U no rejeito das usinas de
enriquecimento. As quantidades encontradas nas interpolações
ou extrapolações foram multiplicadas por 0,626 e 1,240 e em se -
guida registradas nas Tabelas (3-5) e (3-6), respectivamente.
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DISTRIBUIÇÃO NO TEMPO ]
' PWRa)

Tanpob)

(anos)

-0,5
1

2
3
4 d)

(*

, OPERANDO 1

2 3 5 Ü ) C J

2 , 2 6

3 , 2 0
3 , 2 0
3 , 2 0
3 , 2 0

TABELA ( 3 - 2 )

DO FLUXO DE MASSA DOS COMBUSTÍVEIS PARA REATORES

EM SISTEMAS SEMRECICLAGEM

COMBUSTÍVEIS PARA OS

lOOOMHXg U)

79.547

16.015
22.772
22.772
25.458

626MÍ-(kg

49.797

10.026
14.256
14.256
15.937

DE PLUTONIO.

REATORES

U ) e J 1240Mí-(kg U ) ± J

98.638
19.859

28.237
28.237
31.568

FONTE: REFERÊNCIA N« 2, Net Energy from Nuclear Power (apenas

os valores relacionados ao reator de 1000 MÍQ.

a) Fatores de carga: 1.» ano CO,40) , 2' e 3' (0,65), > 4? (0,75).

b) Relativo ao início de operação comercial.

c) Composição média em peso.

d) As cargas para os anos subsequentes serão iguais a esta.

e) Valores da 3a. coluna multiplicados por 0,626.

f) Valores da 3a. coluna multiplicados por 1,240.



TABELA ( 3 - 3 )

DISTRIBUIÇÃO NO TEMPO DO FLUXO DE MASSA DE COMBUSTÍVEIS PARA REATORES PWRa) CCM RECICLAGEM DE PLUTONIO.

Tempob)

(anos)

-0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

"•" 1 4

CARGA PARA 0 REATOR

2,26
3.ZÒ
3,20
3,ZÜ
3,19
5,19
3,19
3,19
3,19
3.1Ô
3, 18
3,lg
3,lô
3,18
3,18
3,18

1000 MW

*!**>

79.547
16.015
22.772
2U634
21471
2ÜD47
zO.368
20,340

"2Q340 "
19.538
18.845
18.686
18.432
18.421
18.421

18.120

Kg U

nat.e^
-
-
-

2069
3.859
4269
4.926
4054

"4.934
5.729
6.400
6.554
6.8ÔO
6.81o

"6.810"
7101

Kg Pu
Físsil f)

-
-
-

69
129
14z
164
165
IBS•" "
191
214
Z19
227
227
227" ""
237

626 MW

KguS>

49.796
10.025
14.255
12.9l7
13.441
13.175
12.750
12.733
12.733
12.251
11.707
11.697
11.538
11.532
11.5521

11.343

Kg U
nat . h >

-
-
-

1.295
Z.416
2.672 .
3.084
3.101.
3.101
3.586
4.006
4.103
4.257
4.263
4.263
4.445

Kg Pu
Físsil i : )

-
-
-

43
8l
89

103
103
103 •
120
134
137
142
142
142
148

1240 MW

KgU»

98.638
19.859
28.Z37
25.586
26.624
Z6.098
25.256
25.ZZZ
25,2'22
24.227
23.368
23.171

22.842
22.842
22.469

Kg U
na t . k >

-
-
-

2.566
4.785
5.294
6.108
6.143
6.143
7.104
7.936
8.127
8.432
8.444
8.444 "
8.805

Kg Pu

Físsil1}

-
-
-

86
160
176
203
205
205
237
265
272
282
282
28Z
294

FONTE: REFERÊNCIA N' 2, Net Energy from Nuclear Power (apenas os dados associados ao reator

de 1000 MW).

o*
00



\\

3d.

Tabela (3-3) - cont.

a) Foram admitidos os mesmos fatores de capacidade da Tabela
(3-2).

b) Relativo ao início de operação comercial.

c) Valor médio do carregamento.

d) Urânio ligeiramente enriquecido.

e) Urânio natural "enriquecido" com plutBnio reciclado
('O 3,33i em peso).

f) ^Pu + *'Pu.

g, h, i) são iguais a 0,626 vezes os valores das colunas d,
e, f, respectivamente.

j, i, 1) são iguais a 1,240 multiplicado pelos valores das co-
lunas d, e, f, respectivamente.

m) Os ciclos subsequentes n3o serão idênticos a este.

;i
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Este procedimento implica admitir o mesmo rendimento global do

combustível na faixa de potência entre 600 e 1300 Mí, ou seja ,

que não existe diferença substancial entre o aproveitamento do

combustível, seja por razões nucleares, seja por razões termo-

dinâmicas. Este procedimento tem sido, implicitamente, adotado

nas análises energéticas dinâmicas (P.F. CHAPMAN)1" ', não sen-

do conhecidos, por outro lado, estudos sobre a influência do

tamanho da central sobre o rendimento global do combustível njs

Ia utilizado. As quantidades de urânio natural misturado com

plutônio reciclado, também resumidas nas Tabelas (3-5) e (3-6),

foram obtidas, respectivamente, multiplicando os valores da

última coluna da Tabela (3-4) por 0,626 e 1,240. Nos sistemas

de potência nuclear, a maioria dos consumos energéticos são dî

retamente proporcionais a quantidade de urânio requerida. Por-

tanto, estes números são de fundamental importância no estudo

do balanço energético, além de servirem para comparações com

outros valores obtidos independentemente, inclusive de informa^

ções provenientes diretamente de reatores em operação.

0 consumo acumulado de urânio e de trabalho separate

vo em função do tempo após o início de operação comercial, po-

de ser representado aproximadamente por uma linha reta com

uma determinada interseção em T"0. Esta interseção pode ser di

ferente do requerimento real no carregamento inicial (ocorrido

antes deT.=0), visto que a interseção resulta simplesmente da

projeção para trás da linha de equilíbrio do consumo acumulado.

Para os casos de reciclagem do plutônio, não se atinge a nenhum

equilíbrio real e uma representação quadrãtica provou^/ ser

melhor que uma linear única. Assim, R.M. KDTTY et alii^ \ repr£

sentaram os consumos acumulados (Y), como sendo:

- 2,25<T<0 (consumo de urânio)
. ra - 1.75<T<0 (consumo de trabalho

separativo)

- An (3-1)

e para T>0 - Y - A + B.F.T - C.F2.(T-15)2 (3-2)
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onde: A • o carregamento inicial real do núcleo;

A • a interseção em T • 0 ;

B • a inclinação da reta no equilíbrio ;

C - fator de correção somente para os casos de
reciclagem do plutônio;

F « fator de carga da central nuclear admitido
igual a 0,75, sendo que, os desvios deste va -
lor nos três primeiros anos, foram considera -
dos na determinação da interseção A.

Os coeficientes Ao, A, B e C encontrados por R.M.
ROTTY et alii^2^, estão mostrados na Tabela (3-7). Eles foram
utilizados como base para se chegar aos valores corresponden -
tes ao caso brasileiro, ou seja, 0,25 e 0,35% de 23SU no re -
jeito das usinas de enriquecimento. Isto foi feito pelos proces-
sos de interpolação e extrapolação linear, estando os resulta -
dos reunidos na Tabela (3-8).

Dispondo-se destes coeficientes e das Equações (3-1)
e (3-2), pôde-se chegar ao total -de urânio natural e de traba-
lho separativo, consumidos pela usina de enriquecimento, para
cada ciclo, associados ã operação de um PWR de 1000 MW em um d£
terminado período de tempo. Este procedimento foi empregado no
levantamento dos dados pertinentes a Tabela (3-9), consideran-
do um intervalo de tempo de 30 anos, que corresponde ao perío-
do de vida médio atualmente admitido para as centrais nucleares,
Além do urânio natural e do trabalho separativo, esta também
registrado na Tabela (3-9) o combustível total requerido pelo
reator em cada ciclo. Estes valores foram transcritos direta -
mente da Referência número 2. Para os casos dos PWRs de 626 e
1240 MW, os dados da Tabela (3-9) foram multiplicados por
0,626 e 1,240, obtendo-se, respectivamente, os valores das Ta-
belas (3-10) e (3-11). Isto foi feito porque as quantidades r£
queridas de urânio natural, trabalho separativo e combustível
de reator podem, em primeira aproximação, ser consideradas co-
mo diretamente proporcionais ã potência da central nuclear.



42.

Portanto, as quantidades totais referidas nas Tabe-

las (3-9), (3-10) e (3-11) são as necessárias â geração de

197.100.000, 123.385.000 e 244.404.000 MWh de eletricidade,

pelas termonucleares de 1000, 626 e 1240 MW, respectivamente.

Nestes totais estão incluídos, juntamente com o carregamento

inicial do núcleo, todas as recargas necessárias até aproxima

damente o trigésimo ano, para que sejam atingidos os

197.100.000, 123.385.000 e 244.404.000 MWh de eletricidade,

sem reduzir o fator de capacidade dos reatores. -

Neste estudo do balanço energético, não serão consi-

deradas as possibilidades do reaproveitamento do combustível dos

três últimos carregamentos, em-parte, devido ã pequena extensão do pr£

grama nuclear brasileiro, que ainda está em sua fase inicial

de implantação. Isto seria justificado em países que já possuem,

um grande numero de usinas nucleares em operação, visto que

esta carga de combustível final poderia ser utilizada para re-

duzir a quantidade de combustível requerida no carregamento

inicial de um novo reator.
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TABELA (

CONSUMO DE URÂNIO NATURAL E TRABALHO SEEARATIVO, EM FUNÇÃO DA (
DE ^ U NO REJEITO DA USINA DE ENRIQUECIMENTO, PARA UM REATOR

1000 m.
NúWro d<

Carrega-
mento

1
2
3
4
scJ

1
2
3
4
5
6
7 c j

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 0 d

URÂNIO NATURAL PARA A
NA DE ENRIQUECIMENTO

0 , 2 0 0 * a J

323
95

135
135
151

323
àè

119
114
124
117
118

323,
951

Il9,
10l,
1Ô0,

9 0 ,
8 7 ,
87 ,
9 0 ,

87 r

,93
.14
,27
, 2 7

,23

0 ,275 l a J

365
108
154
154
172

USI-
Ct)

0,300Sa J

NENHUMA

, 8 3
,71
, 5 9
,59

, 8 3

383
114
162
Iò2
181

RECICLAGEM
, 9 3
, 1 4
, 5 2
,04
,46
38

50

36S
10Ü
139
133
14b
137
139,

,83
,V1
,22

,sv
,71
03

RECICLAGEM

93
14
52
07
26
61
ól
44
33
96

365?

l O t t ,
l ay ,
119,
l l t í ,
1 0 ' / ,
104,
104,
l ü ? ,
1 0 4 T

83
Vi
22
6?
30
Tò
3S
lb
13
16

383
114
146
141
Ib3
145
146

DE

383
114
146
125,
124,
Il3,
íoy,
ioy,
1 1 2 ,

109,

, 2 0
, 3 5
, 6 0
,60

, 7 8

TRABALHO SEPARATIVO

0,2001a-1 0,275$aJ

RECICLAGEM

221
76

lõ'9
lO9
122

t / l
,yy
,b i
,51
, 4 3

SOMENTE DE
, 2 0
, 3 5
, 7 7
,48
, 5 2
,50

.90

221
76

109
109
118
115,
116

URÂNIO

,20
35
77
81
42
30
74
53
6?
54

221,
7 6 ,

109,
99,
9 8 ,
9 4 ,
9 1 ,
9 1 ,
9 2 ,

88,

, / l
,yy
,32
,73
,U1
y&
74

E

71
yy
32
14
ti
12
54
40
10
73

183
64
91
91

102

0

M
,68
,ys
,yn
, 8 3

URÂNIO
183

64
9Z
92

1Ú0
98

98,

,84
M
.11
,40
,15
20
80

PLUTONIO

183,
- 64,

9 2 ,
83,
á3,
7 9 ,
7 7 ,
7 7 ,
7 7 ,

75.

84
6Ü
11
22
3ü
H
49
3tí
üy
01

CONCENTRAÇÃO
PWR DE

(103kg)

,300|aJ

173
61
87
8?
97

173
61
87
87
94
93,
9 3 ,

173,
6 1 ,
8 7 ,
79,
7 9 ,
7 5 ,
7 3 ,
7 3 ,
74 ,

71 ,

, 7S
,4b
,40
,40
, 7 1

,7i>
,45
,27
53
yy
20
76

75
4b
2V
07
22
'Jb
63
i>2
01
27

(U nal. +

Pu)b^

(t)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

0

ô
ô

2,09
3,90
4 ,31
5,00
5,00
5,00
5,79

FONTE: REFERÊNCIA N« 2, Net Energy from Nuclear Power.

a) Percentagem de 23SU no rejeito da usina de enriquecimento.

b) Urânio natural misturado com plutônio reciclado.

c) Os carregamentos subsequentes são idênticos a este.

d) Os carregamentos restantes (11-30) não serão idênticos a
este.
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CONSUMO DE
DE ^ U N O

Número do

Carregamen-

to

1
2
3
4
5c->

1
2
3
4
5
6

7e>

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 0 d

URÂNIO
REJEITC

URÂNIO
USINA

TABELA (3-5.)

NATURAL E TRABALHO SEPARATIVC
1 DA USINA DE ENRIQUECIMENTO,

NATURAL PARA A
DEENRIQUECIMENTO

0,25|a)

220
65
92
9l

103

, 2 7
?Z2
, 7 4
,74
, 6 8

0,35

NENHUMA ]

261
78

111
111
125

RECICLAGEM

220
65
83
79
86
81

82

,27
,22
,04
,67
,68
í>6
75

261
78

101
98

Í 0 6
100

1 0 1 ,

RECICLAGEM

2 2 0 ,
6 5 ,
8 3 f
7 1 ,
7 0 ,
6 3 ,
6 1 1

6 1 ,
6 3 ,

6 1 ,

27
22
04
03
29
87
83
71
56
82

2 6 1 ,
7 8 ,

1 0 1 ,
8 6 ,
8 5 ,
7 8 ,
7 5 ,
7 5 ,
7 7 ,

7 5 ,

, 6 3
, 6 4
, 8 2
, 8 2

, 0 0

> EM FUNÇSO DA CONCENTRAÇSO
P/OM REATOR PWR DE 626MW.

TRABALHO SEPARATIVO

(10 3kg)

0,25%a )

RECICLAGEM

122,99
43,06
61,24
61,24
68,46

SOMENTE DE 1

, 6 3
, 6 4
, 3 3
,09
,18
84

81

DE

63
64
33
44
55
OÕ
45
30
47
31

122,99
43,06
6 1 , Z 5
61,46
66,53
65,18
65,59

URÂNIO E
'122,99

43,06
61,25
55,42
54,99
52,92
51,44
51,37
51,72
49,82

0,35

96
34
48
48

54

, 1 4
, 4 3
, 9 8
, 9 8

, 7 6

JRÂNIO

96
34
48
48
53
52

52

,14
, 4 3
,57
,70
,00
,08

38

PLUTÔNIO

96,
3 4 ,
4 8 ,
4 4 ,
4 4 ,
4 2 ,
4 1 ,
4 1 ,
4 1 ,
3 9 ,

14
42
57
30
38
44
26
19
47
9 3

(U
Pi

1
2
2
3
3
3
3

n a t . +
a-)b)

(t)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
, 3 1
, 4 4
, 7 0
. 1 3
, 1 3
, 1 3
, 6 3

a) Percentagem de 23SU no rejeito da usina de enriquecimento.

b) Urânio natural misturado com plutônio reciclado.

c) Os carregamentos subsequentes são idênticos a este.

d) Os carregamentos restantes (11-30) não serão idênticos a
este.
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TABELA (3-6)

CONSUMO DE URÂNIO NATURAL E TRABALHO SEPARATIVO EM FUNÇÃO DA
CONCENTRAÇÃO DE " ü NO REJEITO DA USINA DE ENRIQUECIMENTO,

PARA UM PWR DE 1 2 4 0 MW.

Numero do

Carregamen-

to

1
2
3
4
5CJ

1
2
3
4
5
6
7C>

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 d

URÂNIO
USINA

0,251

436
129
183
183

205

436
129
164
157
171
162,
163,

436,
129,
164,
14Ü,
139,
126,
1 2 2 ,
1ZZ,
1Z5,
1 2 2 ,

NATURAL PARA A
DErENRIQUECIMENTO

a)

,31
, 1 9
,71
, 7 l
,38

0,35
NENHUMA

518
155
221
221
247

,25
• 7*
,4y
,4y
,60

TRABALHO SEPARATIVO

0 , 2 5 ^

RECICLAGEM

243,62
85,29

121,50
l2i,30
135,61

RECICLAGEM SOMENTE DE

,31
,19
,49
SÕ
7Ü
36
91

518
155
200
194
210
199,
201,

,25
,7Ü
,72
31
33
74
67

RECICLAGEM DE

31
lô
49
?õ
24
5l
"48
24
9Ü
46

518,
155,
200,
171,
169,
154,
149,
149,
153,
149,

25
78
72
23
46
31
45
16
45
17

243,62
85,29

121,33
121,74
131,78
129,11
129,93
URÂNIO E

243,62
85,29

121,33
109,77
1U8.93
104,82
101,90
101,75
102,46
98,68

0,35

190
68
97
97

108

%

,43
, 1 9
, 0 2
, 0 2

,46
URÂNIO

190
68
96
96

Io4
103
103

.43
,19
, 21
,46
T99
,17
76

PLUTONIO

190,
6 8 ,
9 6 ,
87,
8 7 ,
8 4 ,
8 1 ,
8 1 ,
8Z,
79,

43
19
21
76
92
0?
73
59
15
10

(U nat. +

(t)

_
-
-
-
_

_
-
-
-
-
-
_

-
-
-

2,59
4,84
5,34
6,20
6,2o
6,20
7,18

a) Concentração de ̂ U no rejeito da usina de enriquecimento.

b) Quantidade de urânio natural "enriquecido" com plutônio
reciclado.

c) Os carregamentos subsequentes são idênticos a este.

d) Os carregamentos restantes (11-30) não serão idênticos a este.
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TABELA ( 3 - 7 )

COEFICIENTES ASSOCIADOS. A UK

NAS EQUAÇÕES ( 3 - 1 ) e ( 3 - 2 ) ,

DO TRABALHO SEPARATIVO

[ PWR DE 1000 Mf,

NA DETERMINAÇÃO

REQUERIDOS

a 5 U NO REJEITO DA

CICLO DO

COMBUSTÍVEL

DO

REATOR PWR

SEM

RECICLAGEM

COM

RECICLAGEM

SOMENTE DE

URÂNIO

RECICLAGEM

DE URANIO

E PLUTONIO

*•% DE *35U

NO

REJEITO

0,200

0,275

0,300

0,200

0,275

0,300

0,200

0,275

0,300

, EM

USINA DE

A SEREM UTILIZADOS

DO URANIO

FUNÇÃO DA

NATURAL E

CONCENTRAÇÃO DE

ENRIQUECIMENTO.

URÂNIO NATURAL ( t )

Ao

324

366

383

324

366

383

324

366

383

A

349

395

414

391

440

460

486

584

616

B

202

230

242

158

185

196

118

137

143

C

0

0

0

0

0

0

0,68

0,93

,01

TRABALHO

( I O 3

Ao

222

184

174

222

184

174

111

184

174

A

181

149

141

198

162

153

360

315

302

SEPARATIVO

kg)

B

163

137

130

156

132

125

108

92

87

C

0

0

0

0

0

0

1,10

0,95

0,90

FONTE: REFERENCIA N» 2, Net Energy from Nuclear Power.



47.

TABELA (3-8)

COEFICIENTES ASSOCIADOS A

DOS NAS EQUAÇÕES (3-1) e

UM PWR DE 1000

(3-2)

TURAL E 0 TRABALHO SEPARATIVO

CENTRAÇÂO DE

CICLO DO

COMBUSTÍVEL

DO REATOR

NENHUMA

RECICLAGEM

RECICLAGEM

SOMENTE DE

URÂNIO

RECICLAGEM

DE URÂNIO

E PLUTONIO

.*"ü NO

*a5U

NO

REJEITO

0,25

0,35

0,25

0,35

0,25

0,35

REJEITO

TONELADAS

Ao

352

417

352

417

352

417

MW, A SEREM UTILIZA-

, PARA DETERMINAR O URÂNIO NA-

REQUERIDOS , EM FUNÇÃO DA CON -

DA USINA DE ENRIQUECIMENTO.

DE URÂNIO

NATURAL

A

380

452

424

500

551

680

B

221

266

176

218

131

155

C

0

0

0

0

0,85

1,17

(103kg)

TRABALHO SEPARATIVO

Ao

197

154

197

154

197

154

A

160

125

174

135

330

276

B

146

116

140

111

97

77

C

0

0

0

0

1,00

0,80
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TABELA (3-9)

CONSUMO TOTAL DE URÂNIO

BUSTÍVEL DE

DO DURANTE

NATURAL, TRABALHO SEPARATIVO E COM-

REATOR RELACIONADOS A UM PWR DE 1000 Mtf, OPERAN

30 ANOS COM UM FATOR DE CAPACIDADE MÉDIO DE 0,75,

GERANDO 197.100.000iWh DE ELETRICIDADE.

CICLO DO

COMBUSTÍVEL

DO REATOR

NENHUMA

RECICLAGEM

RECICLAGEM

SOMENTE DE

URÂNIO

RECICLAGEM

DE URÂNIO

E PLUTONIO

1. ̂ U

NO

REJEITO DO

ENRIQUECI -

MENTO

0,25

0,35

0,25

0,35

0,25

0,35

CONSUMO TOTAL DURANTE A VIDA MÉDIA

DA CENTRAL NUCLEAR

TONELADAS

DE

U natural

5.353

6.437

4.384

5.405

3.391

4.019

(103kg)

TRABALHO

SEPARATIVO

3.445

2.735

3.324

2.633

2.386

1.907

TONELADAS

DE COMBUS -

TÍVEL PARA

0 REATORa)

822

822

822

822

802

802

a) FONTE: REFERENCIA N* 2, Net Energy from Nuclear Power.
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TABELA (3-10)

CONSUMO TOTAL DE URÂNIO NATURAL, TRABALHO SEPARATIVO E

COMBUSTÍVEL DE REATOR RELACIONADOS A UM PWR DE 626 MW,

OPERANDO DURANTE 30 ANOS, COM UM FATOR DE CARGA MÉDIO DE

0,75,

CICLO DO

COMBUSTÍVEL

DO

REATOR

NENHUMA

RECICLAGEM

RECICLAGEM

DE URÂNIO

RECICLAGEM

DE URÂNIO

E PLUTONIO

GERANDO 123.

% 235U NO

REJEITO

DO ENRI -

QUECIMENTO

0,25

0,35

0,25

0,35

0,25

0,35

385. OOOMWh DE ELETRICIDADE.

CONSUMO TOTAL DURANTE

OPERAÇÃO DA CENTRAL

URÂNIO

NATURAL

(t)

3.351

4.030

2.744

3.384

2.123

2.516

TRABALHO

SEPARATIVO

Cl03kg)

2.157

1.712

2.081

1.648

1.494

1.194

30 ANOS DE

NUCLEAR

COMBUSTÍVEL

PARA 0

REATOR (t)

515

515

515

515

502

502
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TABELA (3-11)

CONSUMO TOTAL DE URÂNIO NATURAL, TRABALHO SEPARATIVO E

COMBUSTÍVEL DE REATOR

RANDO DURANTE 30 ANOS,

0,75,

CICLO DO

COMBUSTÍVEL

DO REATOR

NENHUMA

RECICLAGEM

RECICLAGEM

DE URÂNIO

RECICLAGEM

DE URÂNIO

E PLUTONIO

GERANDO 244

* asU NO

REJEITO

DO

ENRIQUECI-

MENTO

0,25

0,35

0,25

0,35

0,25

0,35

ASSOCIADOS A UM PWR DE 1240 MW, OPE

COM UM FATOR DE CARGA MÉDIO DE

.404.000.MWhDE ELETRICIDADE.

CONSUMO TOTAL DURANTE 30 ANOS DE

OPERAÇÃO DA CENTRAL NUCLEAR

URÂNIO

NATURAL

•(t)

6.638

7.982

5.436

6.702

4.205

4.984

TRABALHO

SEPARATIVO

(103kg)

4.272

3.391

4.122

3.265

2.959

2.365

COMBUSTÍVEL

PARA 0

REATOR (t)

1.020

1.020

1.020

1.020

995

995



4. A MINERAÇÃO DO URÂNIO NO BRASIL

Em face da limitada utilização do urânio, a prospec -«•
ção sistemática de minerais nucleares era praticamente nula no
Brasil, anteriormente à década de 1950. Somente em 1952 a pro_s
pecção sistemática levava a descoberta dos indícios uraníferos
de Poços de Caldas (MG), Jacobina (BA) e da jazida de nióbio
de Araxã (MG). Em 1955 foram encontradas as reservas uranífe -
ras de Tucano (BA) e Figueira (PR). A seguir vieram as desço -
bertas no Quadrilátero Ferrífero (MG), Serido, no Nordeste
brasileiro, Campos Belos e Amorinõpolis, ambas em (GO) e Espi-
nharas (PB). E mais recentemente foram descobertas as reser-
vas de Itataia (CE) e Lagoa Real (BA), respectivamente nos
anos de 1976 e 1 9 7 7 ^ .

Como resultado dos esforços empreendidos, as reservas
brasileiras de urânio atingiram em 1979, o total de 215.300
t*- ' de U30g. 0 que colocou o Brasil no 5

ç lugar dentre as
maiores reservas de urânio do mundo ocidental, logo apôs E.U.A.
(1.304.000 t), Canadá (576.000 t), Austrália (419.000 t) e
África do Sul (340.000 t). As quatro principais jazidas brasi-
leiras são^ *\

a) Jazida de Figueira - PR: Estudos mostraram a presença de

0,031 ' de U^Og em amostras provenientes do campo carboni.

fero do Rio do Peixe, Nordeste do Paraná. Concluiu-se tam -

bem que a jazida poderia fornecer parte da matéria prima

exigida pelo programa nuclear brasileiro.

b) Jazida de Itataia - CE: Foram encontrados blocos de colofà

nito que apresentavam teores de até 2.000 ppm de U,0_.
A jazida se localiza na região Central do Ceará.

c) Jazida de Lagoa Real - BA: Localiza-se no centro-sul do lEs-

tado da Bahia. O principal mineral de urânio e a uraninita,

com teores de U-0_ bastante elevados, chegando, em casos ex

tremos, a valores de 3,591. O teor médio nas zonas minerali

*) Obs.: Ao longo de todo o trabalho, as concentrações de U-0.
no minério serão apresentadas em (f) percentagem em
peso ou (ppm) partes por milhão.
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zadas ê da ordem de 0,201. Ensaios de beneficiamento reve-

laram que o minério e do tipo clássico, de tratamento fã -

cil e baixo custo, com solubilidade superior a 951 em con-

dições normais, com um consumo de ácido sulfúrico da ordem

de 50 kg/t.

d) Jazidas do Planalto de Poços de Caldas - MG: Estas são as

jazidas de urânio que têm sido trabalhadas mais objetiva -

mente. Elas deverão fornecer o urânio necessário ao funcio-

namento das primeiras centrais nucleares brasileiras. Mais

precisamente, a Jazida do Cercado (a principal reserva da

região - situada no município de Caldas), tem sido conside

rada como a melhor possibilidade de, a curto prazo, aten -

der â demanda de U,0g do programa nuclear brasileiro. Esta

mina está subdividida em 3 (três) áreas, denominadas Cor -

pos A,B e E. 0 Corpo A contém cerca de 20$ das reservas da

jazida com teor médio de 0,21% de U,0g. Ao Corpo B corres-

pondem 651 das reservas e 0,0741 de U,0g como teor médio ,

e finalmente ao Corpo E se relacionam os 15% restantes da

jazida e o U3O» apresenta uma concentração média de 0,117%.

Assim, a Jazida do Cercado possui minério de urânio

com um teor médio de:

Q0,2ia x 20) •(0.. 074x65)* (0,117x15)3 LQ2

(20+65+15)%

A Tabela (4-1) mostra as reservas geológicas de urânio

em toneladas de U^O-, já identificadas pela Nuclebrás, nas jazi

das anteriormente mencionadas. Na Figura (4-1) está a localiza-

ção das mesmas, ao longo de todo o território nacional.
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TABELA ( 4 - 1 )

NUCLEBRÁS - NUCLAMcJ

RESERVAS GEOLÓGICAS DE URÂNIO EM TONELADAS DE UjOg-

JAZIDA

1 . PLANALTC
DE POÇOS DE
CALDAS-MG

1.1.MUNICÍ-
PIO DE
CALDAS

1.2.CXJTRAS
AREAS

2.FIGUEIRA
(PR)

•S.QüSQRtLlr
TERO FER-
RÍFERO

4.AMORINÕ-
POLIS-GO

5.CAMPOS BE
LOS-GO "

6.ITATAIA
(CE)

7.LAGOA
REAL-BA

8.ESPINHA-
RAS-PB

TOTAL GERAL

CLASSE DE RESERVA
1977

Medida

e indi
cidas

20000

-

-

4800

5000

2000

500

-

-

-

32300

Infe

ri

dasb

3000

-

-

-

10000

3000

500

8000

-

-

34500

Tota

23000

-

-

4800

15000

5000

1000

8000

-

-

6800

1978

Medidas
e indi-
cadas

20000

17200

2800

7000

5000

2000

SOO

34000

-

5000

73500

Infe
ri -
das

6800

4600

2200

1000

10000

3000

500

7000

5500

5000

8800

Tota

26800

21800

5000

8000

15000

5000

1000

1000

5500

0000

4230C

1979

Medida

e indi

cadas

20000

17200

2800

7000

5000

2000

500

83000

3500

5000

126000

Infe

ri

das

6800

4600

2200

1000

10000

3000

500

39500

23500

SQQQ

9300

Total

26800

21800

5000

8000

15000

5000

1000

22S0(

27000

10000

1530(

FONTE: REFERÊNCIA N» 2 , NUCLEBRÂS (Empresas Nucleares Brasileiras SA).

a) Razoavelmente asseguradas.
b) Adicionais Estimadas.
c) Nuclebrãs Auxiliar de Mineração S/A.
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Figura (.4-1) - Localização das jazidas de urânio no
território brasileiro^ ',
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4.1. Energia requerida na mineração e no beneficiamento do
minério de urânio.

Nos processos de mineração "a cêu aberto", as ener -
aíias envolvidas nos trabalhos de remoção do material estéril ,
que cobre o minério "IN SITU" (é todo o material de um depósi-
to mineral, cujo teor seja igual ou superior a um dado teor de
corte mina), geralmente devem ser consideradas na contabiliza-
ção do consumo energético total.

Em geral, a energia total requerida (E) na produção
de uma tonelada de qualquer material a partir de um minério
com concentração (C) pode ser escrita*1 •* como:

(4-1)

Em que: C * A concentração do minério em percentagem em peso.

E. • Energia consumida no beneficiamento de uma tonelada de

minério.

S * Razão de material estéril/minério (é a razão entre a quan
tidade de material estéril para a de minério "IN SITU",
em toneladas).

E * Energia consumida na mineração de uma tonelada de mate-
rial (material estéril ou minério "IN SITU").

E f * Energia necessária para converter o minério beneficiado
no material requerido.

Deve-se mencionar que todas as energias citadas aci-
ma se referem a consumos "brutos."de energia, incluindo gastos
energéticos com produtos e processos químicos, transportes, ma
quinarias, etc. Esta formula sugere que existe um valor para a
concentração do minério de urânio (cerca de 0,0021) *• ', para a
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qual a energia requerida na produção de uma tonelada de urâ -

nio igualara a energia por ela produzida quando colocada den-

tro de um reator térmico. Felizmente esta concentração é mui-

to inferior a 0,1081 (valor médio apresentado pelas reservas

brasileiras em Poços de Caldas) . Para concentrações muito ba_i

xas pode-se desprezar a energia requerida para converter o mi

nério beneficiado no material final (Ef), de maneira que o

consumo total de energia passa a ser inversamente proporcio -

nal a concentração do minério. Em um gráfico "Log-Log", a Fõjr

mula (4-1) descrita anteriormente, representa uma linha reta

que relaciona o consumo de energia (E) e a concentração do mi

nêrio (c) com uma inclinação de -1 e uma interseção que depen

de do valor de S (razão de material estéril/minério). Tudo i£>

to esta mostrado na Figura (4-2), na qual a faixa de variação

da razão de material estéril/minério vai de zero a 24.

Peter F. Chapman^ * encontrou como limite inferior pa-

ra a concentração do minério de urânio, aproximadamente 20 ppm.

Evidentemente, para diferentes minas, com razões de material este -

xda/minério-di stint as, rochas com durezas diferentes, etc,

são necessárias maiores informações para concretizar esta es -

timativa. Contudo, ela esta compatível com os valores de (E )

deduzidos a partir de estudos da energia consumida na minera -

ção do cobre*- ' e o valor de (Ev) calculado para o beneficia -

mento do urânio1 '. Portanto, para minérios com concentrações

de urânio abaixo do limite inferior, a conseqüência -principal

seria o fato de nunca se conseguir atingir um saldo positivo

na energia resultante do sistema nuclear. Na prática ê improva

vel que um sistema possa ser viável simplesmente em termos eco

nômicos sem produzir de 5 a 10 vezes a energia consumida na mi

neração e um limite mais prático seria cerca de 100 ppm .

Este limite prático é apenas a estimativa de uma or -

dem de grandeza, visto que ele depende, dentre outros, da efi--

ciência de todas as máquinas na mineração e no •;beneficiamento,

das propriedades particulares de cada depósito, da produção de

energia resultante pelo reator, além de outros fatores tecnoló

gicos. Por exemplo, pode acontecer que um depósito com concen-

tração mais baixa, mas situado numa região em que haja abundan
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te energia gerada por centrais hidrelétricas, possa perfeita-

mente ser explorado com superávit econômico, e neste caso, o

urânio estaria sendo utlizado como meio de transporte de po -

tenciais hídricos para outras partes do mundo. Contudo, análi.

ses têm demonstrado que, para depósitos de urânio com concen-

trações de 100 ppm para baixo, deve-se processar a um estudo

bem elaborado da viabilidade, tanto em termos energéticos quan

to econômicos.

4.2. Mineração e beneficiamento de minério com (0,180 e

0,006)% de U_0o

Neste e no capítulo seguinte, serão-analisadas as energias consu

wátkis nos processos- de mineração e -beneficiamento, respectivamente.

Na medida do possível, serão computadas todas as ener-

gias requeridas em todas as fases de exploração, ••• • mineração,

transporte e beneficiamento, de acordo com as convenções ado -

tadas para este estudo. A energia requerida em cada - processo

foi dividida em três categorias:

a) Energia requerida na execução do processo, ou seja,

a energia "adquirida" diretamente como combustíveis

ou eletricidade para operar máquinas e processos nas

minas e nas usinas de beneficiamento.

b) Energia consumida na produção dos materiais reque -

ridos pelos processos (Exemplo: A energia requeri -

da na produção do ácido sulfurico consumido no ben£

ficiamento do minério de urânio).

c) Energia requerida na construção, envolvendo energia
consumida diretamente na implantação e energia re
querida indiretamente, representada pelo consumo
energético na produção dos materiais e equipamen -
tos necessários ã construção das instalações da mi-
na e da usina de beneficiamento.
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4.3. Mineração do urânio

R.M.ROTIY et a l i i ^ , a partir de dados do • UNITED

STATES BUREAU OF MINES D A T A " \ determinaram a energia reque-

rida diretamente durante a extração de minérios convencionais

C0,180% ü-0 ) do solo.
(7~\

O BUREAU OF MINES1 J examinou cada uma das operações

durante a mineração do urânio e determinou a quantidade de

energia "adquirida" pela mina em operação. Eletricidade foi

registrada em quilowatts-horas e os derivados do petróleo fo-

ram divididos em quatro categorias, õleo combustível pesado ,

õleo combustível leve e diesel, gasolina e outros produtos do

petróleo.

Também foram citadas as quantidades de gãs natural con

sumidas em cada fase do processo. 0 total de minério de urânio

produzido pela mina em estudo, foi de 5.414.126 toneladas, o

que representava 911 de todo o minério registrado pela Atomic

Energy Commission em 1973. A Tabela (4-2) apresenta estas in-

formações e indica, para cada tonelada de urânio produzido, a

distribuição dos 110.112.KMb.de eletricidade, mais 2.463.-900

gigajoules de combustíveis fosseis consumidos diretamente na

mineração das 5.414.126 toneladas de minério, com uma concen-

tração média de Q,180| de U^O», correspondendo ã produção de

9.550 t de urânio na saída do beneficiamento.

Para o minério com 0,0061 de UUOg, extraíram'- * do C L .

BIENIEWSKI et a l i i ^ , uma analise do total de energia direta

requerida no processo de mineração de uma mina subterrânea hi

potética produzindo 6,0 milhões de toneladas de folhelho por

ano, ou seja, 250t de urânio em cada ano, na saída do benefi-

ciamento. Esta mina requereria 36.000 MWh de eletricidade e

1.746 m de óleo diesel por ano. Pela Tabela (4-2), pode-se

observar que o consumo de eletricidade por tonelada de urânio

produzido a partir do minério com 0,006) de U,0g é aproximada

mente 12,5 vezes maior do que para o minério com 0,1804 de

UjOg.Por outro lado, o consumo de energia térmica em combustí

veis fosseis, aumentou somente de 1,05 vezes. C L . BIENIEWSKI
(81et alii*- J assinalam que tem-se procurado, na medida do pos -
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sível, substituir o consumo de combustíveis fosseis pelo con -
sumo de eletricidade em todas as fases da mineração. Por isto
é que ocorreu a grande diferença entre as taxas de aumento do
consumo de energia térmica e elétrica durante a mineração dos
minérios com 0,180 e 0,006% de UjO-.

TABELA C 4 - 2 )

CONSUMO DE ENERGIA DIRETA NA MINERAÇÃO DO URÂNIO.

MINÉRIO

MINÉRIO CONVENCIO-

NAL CO,1801 de

W
DADOS DE 1 9 7 3

PARA A PRODUÇÃO

DE 9 . 5 5 0 t DE

URÂNIO.

MINÉRIO COM

0 , 0 0 6 1 U 3 0 g

MINERAÇÃO SUBTER-
RÂNEA PRODUZINDO
250 t DE URÂNIO
POR ANO.

ENERGIA UTILIZA-
DA POR TONELADA
DE URÂNIO PRODU-

ZIDO
Eletricidade
11,5292 MWh

Óleo combustível

pesado 0,183 m

Óleo combustível
leve e d i e se l -z

5,741.iir

Gasolina 0,338m

Outros grodutos
do petróleo

0.276 m3

Gãs natural

146.178 m3

Outros 0,0008MWh

FATOR DE

CONVERSÃO

1

41,7188 GJ/m3

38,6531 GJ/m3

34,8243 GJ/m3

40,2459 GJ/m3

0,0384 GJ/m3

1

IDTAL por t de U na. saída do bene -
f iciamentoa '

Eletricidade
144,00 MWh

3leo combustível
Jjesel 6,985 nj3

1

38,6531 GJ/m3

IÜTAL por t de U na saída do bene -
f ie iamento^

E N E R G I A

Elétrica

MWh

11,5292

-

-

-

-

-

,0,0008

11,53

144,00

-

144,00

Térmica

GJ

-

7,6

221,9

11,8

U . l

5,6

-

258,0

-

270,0

270,0

Tabela elaborada a partir dos dados da Referência n* 6.
a) Admitiu-se 5% de perdas.
b) Admitindo-se 30% de perdas.
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Os materiais utilizados nas operações de mineração têm

ura significativo conteúdo energético, que deve ser debitado

ã mineração do urânio. Dentre os maiores contribuidores - para

o consumo total de energia relacionada aos materiais do pro -

cesso, estão os explosivos utilizados nas operações de minerei

ção.

A cada ano, a percentagem de minério produzido por mi

nas de superfície versus minas subterrâneas, apresenta varia-

ções. Para 1974 e anos próximos passados foi encontrado por

R.M. ROTTY et a l i i ^ que, em média, 591 do minério era prove-

niente de minas de superfície (a céu aberto) e 41% de minas

subterrâneas.

Utilizando-se de dados de uma mina "a céu aberto" tí-

pica, produzindo 275.422 toneladas de minério por ano (detalha

da por Stanford Research Institute*• J ) , como representante da

produção de 59% do total e uma mina subterrânea típica (tam -

bêm detalhada por S.R.I.) produzindo 114.759 toneladas de mi-

nério por ano, como referência para os 411 restantes, puderam

estimar a energia total nos materiais do processo. Nos dados

informativos do S.R.I, estão incluídos os consumos, tanto pa-

ra as várias categorias de materiais, quanto para as peças de

reposição requeridas durante o período de mineração. Estas in

formações foram utilizadas como "entradas" para o programa d£

senvolvido pelo I.E.A., como descrito no Capítulo 2, fornecen

do valores quantitativos para o conteúdo de energia .elétrica

e térmica destes materiais. Os resultados estão mostrados na

Tabela (4-3).

A energia nos materiais do processo, para o caso da nü

na extraindo minério com 0,006% de U,0o, foi também computada,
f61

utilizando-se do I.E.A. TOTEN Program1 '. Os resultados encon

trados para este conteúdo energético dos materiais necessários

â mina hipotética, na produção das 6,0.10 toneladas de folhe-

lho por ano, descrita por C L . BIENIEWSKI et alii^ ', também

estão registrados na Tabela (4-3), permitindo, assim, compara-

ções entre o consumo energético para minério convencional e mi_

nério com concentração muito baixa.
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TABELA ( 4 - 3 )

CONSUMO DE ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO DE MINERAÇÃO.

MINÉRIOS CONVENCIO-

N A I S ^ , 1 8 0 * de U ^ g )

MINA DE SUPERFÍCIE

(275.422 toneladas
de minério/ano) • •••
por tonelada de

MINA SUBTERRÂNEA

(114.759 toneladas
de minério/ano)• • • • •
por tonelada de

MWh

2.837

0,0103

. 815

0,0071

GJ

83.327

0,3025

24.464

0,2132

FATOR DE
DISTRI -
BUICAD

0,59

0,41

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO
Por tonelada de minério
Por tonelada de urânio saindo do
beneficiamento*

MINÉRIOS COM CONCENTRAÇÃO MUITO BAIXA
(0,0061 de U 3 0 g )

MINA SUBTERRÂNEA ( 6 , 0 . 1 0 6 t de £o lhe lho/ano)
Exp los ivos , maquinaria e peças de
r e p o s i ç ã o , cavilhamento do t e t o da mina

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO
Por tonelada de fo lhe lho
Por tonelada de urânio saindo do
beneficiamento**

E N E
Elétrica

MWh

0,0061

0,0029

0,0090

5,36

4.250

0,0007

17,00

R G I A
Térmica

GJ

0,1785

0,0874

0,2659

159

155.085

0,0261

619

Tabela elaborada a partir dos dados da Referência n« 6.
* Admitindo S\ de perdas .
** Admitindo 30% de perdas .
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A terceira e ultima categoria de energia consumida no

processo de mineração é aquela denominada energia de constru ~

ção, que também estes autores obtiveram*1 ^ com o uso do I.E.A.

íüTEN Program. No caso de minérios convencionais, as análises

foram novamente divididas nos dois tipos de minas, com 594 re-

lacionado às minas de superfície e 41% para minas subterrâ-

neas. Em ambos os casos, as minas-protõtipo estudadas, foram aquelas

descritas no S.R.I.*• * e no Bechtel Energy Supply Planning

Model(10\ admitindo uma vida útil de 10 anos. Portanto, a

energia requerida durante a construção da mina de superfície

foi dividida por 2.754.220 toneladas de minério, que poderiam

ser produzidos no decorrer dos 10 anos de operação da mina.

Tanto para minas de superfície quanto para subterrâneas, a uti

lização do I.E.A. TOTEN program, possibilitou^ ' determinar,

tanto o consumo térmico quanto o elétrico durante a constru-

ção das minas.

Com relação ao minério de baixa concentração (D,üO6l

de U-Og), aplicaram os referidos autores o mesmo processo uti-

lizado para o minério convencional, apenas os dados principais

é que foram, neste caso, tomados da mina descrita pelo C.L.

BIENIEWSKI et alii^ '. Analisando-se a energia consumida tan -

to nos materiais necessários, quanto durante a própria cons-

trução da mina, por meio do TOTEN Program, chegaram^ ' eles à

energia total requerida por tonelada de minério, ou, através

de conversões apropriadas, por tonelada de urânio. A Tabela

(4-4) apresenta os resultados encontrados para a energia total

consumida na construção de minas para a extração do mine -

rio de urânio.
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TABELA ( 4 - 4 )

ENERGIA CONSUMIDA NA CONSTRUÇÃO DE MINAS PARA MINERAÇÃO DO URÂNIO.

MINÉRIO CONVENCIO-

NAL ( 0 , 1 8 0 % d e Ü3O
MWh GJ

FATOR DE
DISTRI -
BUIÇRO

E N E R G I A
Elétrica

MWh

Térmica

GJ

MINA DE SUPERFÍCIE
(10 anos de v ida-
275.422 toneladas
de minério/ano)•• • •
por tonelada de
minério <

4.352

0,00158

328.638

0,1193 0,59 0,00093 0,0704

MINA SUBTERRÂNEA

(10 anos de v i d a -
114,759 toneladas
de minerio/ano)»»«
por tonelada de
m i n é r i o » • • • • • • • • • • 0,00383

331.370

0,2888 0,41 0,00157 0,1184

ENERGIA NA CONSTRUÇÃO:

Por tonelada de minério

Por tonelada de urânio saindo do
beneficiamento*

0,0025

1,51

0,1888

113

MINÉRIO COM CONCENTRAÇÃO MUITO BAIXA
(0,0061 de U 3 0 g )

MINA SUBTERRÂNEA (10 anos de operação

6,0 .10 toneladas de folhelho/ano) 113.050 W.281.085

ENERGIA NA CONSTRUÇÃO:
Por tonelada de minério
Por tonelada de urânio saindo do
beneficiamento**

0,0019

45,00

0,0720

1.712

Tabela elaborada a partir dos dados da Referência n? 6.
* Admitiu-se 51 de perdas.
** Admitiu-se 30i de perdas.
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Finalmente, a energia total requerida no processo de

mineração, tanto do minério convencional, quanto do de con-

centração muito baixa, está resumida na Tabela (4-5). A ulti

ma linha, em cada um dos casos, nos mostra, separadamente, as

quantidades totais dos megawatts-horas e dos gigajoules, que

são consumidos nas operações de mineração, para se obter uma

tonelada de urânio na saída da usina de beneficiamento.

TABELA (4-5)

CONSUMO DE ENERGIA NA MINERAÇÃO POR TON

SAÍDA DA USINA DE BENEFICIAM

MINÉRIO CONVENCIONAL (0.180Í DE U30g)

CONSUMO DIRETO DE ENERGIA

ENERGIA CONSUMIDA NA PRODUÇÃO DOS MATE-
RIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO

ENERGIA REQUERIDA NA CONSTRUÇÃO DA MINA

TOTAL

MINÉRIO DE CONCENTRAÇÃO MUITO BAIXA
(0,0061 DE U30g)

CONSUMO DIRETO DE ENERGIA

ENERGIA CONSUMIDA NA PRODUÇÃO DE MATE -
RIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO

ENERGIA REQUERIDA NA CONSTRUÇÃO DA MINA

TOTAL

ELADA DE URÂNIO NA

ENTO.

E N E R G I A

Elétrica

MWh

11,53

5,36

1,51

18,40

144

17

45

206

Térmica

GJ

258

159

113

530

270

619

1.712

2.601

FONTE: REFERENCIA N» 11, International Conference on Nuclear

Power and Its Fuel Cycle, Salzburg, Austria.
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O conjunto de valores mostrado na Tabela (4-5) é o

mais completo e o mais recente de todos os encontrados. Ele foi

publicado por A.M.*PERRY, R.M. ROTTY e D.B. REISTER^11^ em maio

de 1977, na "International Conference on Nuclear Power and Its

Fuel Cycle", que se realizou em Salzburg, Austria. Estes novos

dados, juntamente com os apresentados em novembro de 1975, nas

Tabelas (4-1), (4-2) e (4-3) no trabalho original de R.M. ROTTY;

A.M. PERRY e D.B. REISTER^ ^, foram aqui utilizados como base

para um novo redimensionamento dos vários consumos energéticos

que estão resumidos nas Tabelas (.4-2), (4-3) e (4-4).

4.4. Estimativa da energia total a ser consumida na extra-

ção do minério de urânio com 0,108i de UgOg

Como foi mostrado na Seção (4-1), o consumo total de

energia pode ser considerado como sendo inversamente propor -

cional à concentração do elemento (ou substância) no minério,

desde que esta concentração seja relativamente baixa.

Voltando â Equação (.4-1) , na qual

E = (ÍOO/C).[Êb + (S+l)El + E£ , para C * 0,108% de

U,Og, que é o valor médio da concentração do urânio no minério,

tem-se E£ (energia requerida para converter o minério benefi -

ciado no material final), desprezível em relação ãs outras

energias envolvidas, devido ao baixo valor do C. Nesta seção

serã considerado apenas o consumo de energia na mineração(E ).

Assim, analisando apenas a variação da componente de (E), de -

nominada (E_) , que esta relacionada a variação do consumo enei:

gético na mineração (Em), em função do teor (C) de U 0g no mi-

nério, pode-se escrever:

Em .• (-100/C) ( S + 1 ) Em
(4-2)
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Ea UB grafico "Log-Log" a Fõraula (4-2) é representa-
da por uaa linha reta que relacioaa o consumo de energia (EB)
coa o valor da coaceatração (C) 4o aiairio, apresentando
uaa inclinação (-1) e uaa interseção que depende do valor de
S (razão de aaterial estéril/aiaério). O gráfico será seae-
lhante ao da Figura (4-2) e está aostrado esqueaaticaaente na
Figura (4-3).

E1

Figura (4-3) - Energia requerida no processo de mineração
do urânio versus a concentração de U^Og no
minério.

A partir dos pares coordenados (C.,.B'j) e (CjuE^j.) t
pode-se calcular por meio de uma interpolação, o consumo to -
tal de energia na mineração (E1-) correspondente à concentra-
ção C~ do urânio no minério.

Aplicando no gráfico da Figura (4-3), as relações de
proporcionalidade entre catetos de triângulos, encontra-se:

In (C3) - ^n In (E>3) - In

In - In (G,) In (E-2) - In
(4-3)
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e, apôs algumas mudanças algêbricas, tea-se:

era que (R) «

- EXP (R)

n̂

In (C3 /

tu (C2 /Cj)

(4-4)

Na Tabela (4-5) encontra-se a energia total requerida

na mineração, tanto do minério convencional quanto do de bai-

xa concentração. Por serem experimentais, estes valores, leva

dos â Equação (4-4), apresentarão duas retas (ambas relacio -

nando o teor de U-0 no minério, com o consumo total de ener-

gia, separadamente nas formas térmica e elétrica), com incli-

nações diferentes de (-1), que foi previsto pelas - analises

teóricas. Assim, após serem feitas as substituições e opera -

ções apropriadas, na Equação (4-4), encontra-se -0,71 e -0,47

para a inclinação das retas que representam as componentes

elétrica e térmica, respectivamente. Novamente, levando-se os

dados apresentados na Tabela (4-5) a Equação (4-4), obtêm-se

para C 2 * 0.108Í de UjOg dois valores para E'2« Estes são

26,45 MWh e 673 GJ, que correspondem, respectivamente, âs com

ponentes elétrica e térmica da energia total a ser consumida,

por tonelada de urânio, no processo de mineração.

Embora 26,45 MWh e 673 GJ tenham sido estimados, cada

um deles, através de interpolações sobre curvas (retas) deteir

minadas por apenas dois pontos, eles possuem uma precisão com

patível com o objetivo do trabalho, já que são valores bastan

te próximos de um dos pontos que determinaram as respectivas

curvas. 0 grafico na Figura (4-4) mostra, em pontilhado e em

traços, respectivamente, as componentes elétrica e térmica da

energia total consumida na mineração.
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Figura (4-4) - Componentes elétrica e térmica do consumo

total de energia na mineração, em função

da concentração de U,Og no minério.



70

Somando-se os (26,45 MWh + 673 GJ) aos valores regis-

trados na Tabela (5-6), relacionados as energias totais (elé-

trica e térmica), a serem consumidas no beneficiamento do mi-

nério de urânio brasileiro (0,1081 de 0 0.), respectivamente

(35,09 MWh + 939 Gj) por tonelada de urânio, encontra-se:

(61,54 MWh + 1612 GJ)/t de U. Tomando-se a equivalência físi-

ca (1J = 2,778.10"10 MWh), tem-se para a execução dos processos

de mineração e beneficiamento do urânio, o consumo energético

total de 509 MWh/t de U, ou seja, 1,83 TJ/t de U.

4.5. Estimativa da energia total a ser consumida no Brasil,

na extração do minério de urânio com 0,1081 de U?0p e

S (razão de material estéril/minério) igual a 28:1.

Os cálculos do item anterior tomavam como base princj.

pai a extração de urânio a partir de minérios de alto teor

contidos em depósitos de arenito na região Oeste dos Estados

Unidos da América.

Além do teor de urânio contido no minério é necessã -

rio que se considere a quantidade de material estéril existe^

te na mina ou exploração. Infelizmente R.M. ROTTY et alii^ '

não indicam em seu trabalho o valor de S (razão de material

estéril/minério). A Figura (4-2) permite comparar o resultado

obtido no item anterior que aponta um consumo energético de

1,83 TJ/t de ü com aqueles obtidos para S=0 e S*24. Verifica-

se que o valor encontrado está compreendido entre as curvas

para S-0 e S*24. 0 valor de S que corresponderia a esta energia

seria S*5. O consumo energético estando sujeito a considera -

veis variações de mina a mina, não se pode esperar que o pro-

cedimento adotado dê um valor de S confiável. Ele serve ape -

nas para indicar que existe uma certa consistência entre os

valores dos dois trabalhos. A figura serve também para proce-

der-se a uma "análise de sensibilidade" para que se tenha uma

idéia do efeito de S sobre a energia de mineração. O gráfico

permite constatar que para uma variação de S entre 0 e 24, a
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energia requerida na obtenção de uma tonelada de urânio dobra

de valor. Pode-se ainda usar a Equação (4-1) onde se supõe

Er desprezível em relação as outras parcelas para • obter-se

<-a S=0 e S=24, a relação:

E
E

ís

(S

= 241 _
= 0 )

Eb + (24

Eb +

+ D

Em

Em

Para o caso examinado por P.F. CHAPMAN^ \ a partir

da media ponderada dos dados do Bureau of Mines1 J para três

minas em operação nos Estados Unidos, tem-se:

E (S = 24) m (1,244 6J/t) • f25 x 0.049 GJ/t)

E (S = 0) (1,244 + 0,049) GJ/t
1,9

0 que confirma o resultado obtido a partir do grafico,

construído fazendo-se passar por dois pontos - experimentais,

um para baixos teores e S=0 e outro para teores altos e S=24,

uma curva com a inclinação teórica -1.

A mina Osamu Utsumi - Jazida do Cercado - fica no mu-

nicípio de Caldas, Planalto de Poços de Caldas (MG)' '. Ela

apresenta reservas de urânio em três corpos mineralizados a

uma profundidade de 40 a 80 metros (Corpo E) e até 300 metros

abaixo da superfície (Corpo B). Esta ê a primeira mina no

Brasil a extrair o mineral de urânio para a produção do

"yellow cake". A mineração esta sendo feita a "céu aberto",

para permitir um melhor aproveitamento do minério de urânio.

Os trabalhos de pré-lavra começaram em junho de 1977. Em 12

anos serão removidos aproximadamente 85 milhões de metros cú-

bicos de material estéril, volume este que eqüivale a mais de

oito vezes o utilizado na construção da barragem da usina hi-

drelétrica de Furnas, ou uma e meia vezes a barragem de Itum-

biara. A ãrea da boca da escavação terá 315 mil metros quadra
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dos, o que representa sete vezes a área do Estádio do Maracanã,

no Rio de Janeiro.

Na Tabela (4-1) encontra-se, para as reservas de U3O0»

no município de Caldas, um total de 21.800 toneladas que eqüi-

valem a 20.200.000 toneladas de minério, visto que o teor me -

dio de U,0o no minério é de 0,108%. Como a densidade de U,0Q

e de 7,31t.g/cm> obtém-se no mínimo cerca de 3.000.000 de metros

cúbicos de minério "IN SITU". Já que deste minério "IN SITU"

serão removidos 85.000.000 m de material estéril, tem-se para

o caso, um S(razão de material estéril/minério), de aproxima -

damente 28:1.

Para esta razão a energia obtida, extrapolando-se os

dados da Figura (4-2) para S=28 e C=0,108%, tem-se uma ener -

gia de 3,30 TJ por tonelada de urânio já beneficiado. No item

anterior põde-se notar que as componentes elétrica (26,45 MWh)

e térmica (673 GJ) correspondem, respectivamente, a 12,4 e

87,6% do consumo total na mineração (768 GJ). Se se admite

que a diferença entre o valor 3,30 TJ assim obtido e o valor

anterior (1,83 TJ) seja devido ã remoção de material estéril ,

tem-se como energia adicional de 1,47 TJ na mineração que coj

responde a uma componente adicional elétrica de 50,65 MWh e de

1287 GJ térmico.

Finalmente, somando-se estes investimentos adicionais

aos 26,45 MWh + 673 GJ encontrados no item anterior, chega- se

a 77,10 MWh + 1960 GJque serão os prováveis consumos de ener-

gia elétrica e térmica por tonelada de urânio, na extração do

minério com 0,108% de U30g e S=28:l.

Na Tabela (4-6) estão as três diferentes concentrações

de urânio no minério com seus respectivos consumos energéticos

totais, na mineração dos mesmos.

A fim de verificar estes valores, pode-se fazer uso da

Equação (4-2) para determinar a energia de remoção do material

estéril para S«28:l, com os valores dos coeficientes anterior-

mente utilizados.

E (remoção do material estéril) *0,049 (GJ/t)x29x(100/0,108)xl, 179

E(remoção do material estéril)* 1,60 TJ/t de urânio
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O que e .caerehte com o valor encontrado.

Os valores assinalados na Tabela (4-6) devem ser enca-

rados como a avaliação possível com os valores conhecidos para

outros casos. Para que fosse possível chegar a valores confiá-

veis do gasto energético envolvido seria necessário um dispen-

dioso trabalho de campo e uma minuciosa análise do projeto da

mina e das instalações de beneficiamento que foge ao objetivo

do presente trabalho.

TABELA (4-6)

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA NO PROCESSO DE MINERAÇÃO, POR

TONELADA DE URÂNIO NA SAlDA DA USINA DE BENEFICIAMENTO.

TEOR DE U30g EM(%) EM PESO NO MINÉRIO

i

0,180

0,108*

0,006

E N E R G I A

Elétrica

MWh

18,40

77,10

206,00

Térmica

GJ

530

1.960

2.601

* Minério com S(razão de material estéril/minério) igual a

28:1.



5. O BENEFICIAMENTO DO URÂNIO

A primeira usina brasileira, que produzirá concentra-

4o de urânio na forma de U_Og "yellow cake", está sendo cons-

.ruída em Poços de Caldas - MG. Ela deverá entrar em operação

a partir de 1981^ ' e so atingirá sua produção, prevista orj

ginalmente em 550 toneladas/ano, a partir de 1982, tendo pre-

visões desta produção ser duplicada após três anos.

Já nos Estados Unidos, em 1974, haviam 16 usinas tra-

balhando no beneficiamento de urânio, processando um total de

23.000 toneladas de minério por dia^ '. Durante o processo de

beneficiamento, o minério ê inicialmente submetido a uma brita

gem, passando a seguir por uma moagem fina e finalmente sofre

o lixiviamento químico para separar o urânio. No lixiviamento,

o urânio ê dissolvido e separado do minério, sendo a partir

de então, recuperado por processos de precipitação. 0 lixi -

viamento pods ocorrer tanto em soluções ácidas (geralmente

ácido sulfúrico), quanto em soluções alcalinas, empregando na

maioria dos casos o bicarbonato de sódio. As análises energé-

ticas serão baseadas nas operações dos processos de lixivia -

mento do xirânio em meios ácidos, por ser este o -processo res-

ponsável pela produção de quase todo o urânio. Além do mais ,

este deverá ser o processo que irão adotar as futuras usinas

de beneficiamento brasileiras. Neste processo, uma quantidade

muito grande de ácido sulfúrico e requerida, e consequentemen

te foi dada ênfase especial na determinação de seu conteúdo

energético.

A mineração do enxofre ê o começo na produção do áci-

do sulfúrico. Nos Estados Unidos a maior parte do enxofre é

minerado pelo processo Frasch, que utiliza água quente com uma

pequena pressão para dissolver o enxofre depositado nas cama-

das inferiores e forçá-lo para a superfície. De acordo com o

U.S. Mineral Resources^ , de 75 a 92% do enxofre foi retira,

do do solo pelo processo Fnsch. A mineração merece atenção

especial, por se constituir, por uma larga margem, no princi-

pal consumidor de energia na produção do ácido sulfúrico. Se-

gundo informações do Census of the Mineral Industries^ \ em
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1972 foram minerados 7,28 milhões de toneladas de enxofre, con-

sumindo energia proveniente da queima de 1,40 bilhões de metros

cúbicos de gás natural. Isto representa um consumo energético

de 5,49.10 joules ou 7,53 gigajoules por tonelada de enxo-

fre.

Entretanto, a fração mais importante do consumo de e-

nergia resultante primária na produção do ácido corresponde

aos 7,2 kWh de eletricidade necessários por tonelada de ácido

sulfürico produzido. Estes consumos, mais a energia total re-

querida na construção da usina produtora de ácido sulfurico,

estão reunidos na Tabela (5-1).

TABELA (5-1)

CONSUMO DE ENERGIA NA PRODUÇÃO DE UMA TONELADA

DE ACIDO SULFÜRICO (H2SO4).

MINERAÇÃO DO ENXOFRE

7,53 GJ por tonelada de S

PRODUÇÃO DO ACIDO(Processo a seco)*

ENERGIA REQUERIDA NA CONSTRUÇÃO DA
FABRICA DE H2SO4

(admitiu-se uma vida média de 20 anos)

CONSUMO TOTAL

E N E R G I A

Elétrica

MWh

0,0072

0,0006

0,0078

Térmica

GJ

2,47

0,03

2,50

FONTE: REFERENCIA N» 6, Net Energy from Nuclear Power.

* Usinas utilizando o processo úmido, atualmente produzem uma

fração muito pequena do total e requerem de 30 a 70 kWh por

tonelada de H-SO..
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Novamente, por meio do U.S. Bureau of Mines'- ' t como

no caso das operações de mineração, estes autores*1 ^ encontra-

ria o consumo direto de energia para minérios convencionais.

quantidades de combustíveis e eletricidade "adquiridas" pe-

las usinas de beneficiamento, na produção de 91% do "yellow

cake" produzido em 1973, estão resumidas na Tabela (5-2). Estes

valores para os combustíveis e eletricidade "adquiridos" podem

ser utilizados na determinação da energia requerida na produ -

ção de uma tonelada de "yellow cake" pelas operações de bene -

ficiamento do minério.

Nc> caso do minério com concentração muito baixa

(0,0061 de U_0_), o referido estudo^ ' faz a estimativa do con
o o

sumo direto de energia durante o processo de beneficiamento,

pelas analises do C L . BIENIEWSKI et alii^ '. Por causa da prg.

vãvel localização das usinas de beneficiamento associadas ao

minério com 0,0061 de U-0.8, notou-se que a energia requerida

pelo processo de beneficiamento foi fornecida exclusivamente,

pelas compras de carvão e eletricidade. Este consumo de energia

direta para o minério com 0,006% de u"30g é cerca de 30 vezes

maior do que o relacionado ao minério convencional por tonela-

da de urânio. 0 que parece razoável, porque no caso do minério

com 0,0061 U,0gt aproximadamente 30 vezes mais minério é re-

querido no beneficiamento para a produção da mesma quantidade

de urânio que seria produzido pelo minério convencional.
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TABELA (5-2)

CONSUMO DIRETO DE ENERGIA NO BENEFICIAMENTO DO URÂNIO.

MINÉRIO

CONVENCIONAL

ENERGIA UTILI

ZADA POR TONE

LADA DE URÂNIO
PRODUZIDO

(0,1801

DADOS DE 1973

PARA 5.414.132

t DE MINÉRIO

(9.550 t DE U)

Eletricidade

17,25 MWh

Óleo combus-

tível pesado

0,53 m3

Óleo combus-

tível leve e

diesel

1,53 m3

Gasolina

0,06 m3

Outros -produ_

tos do petrft.

leo 0,20 m3

Gás natural

6.823 m3

FATOR DE

CONVERSÃO

E N E R G I A

Elétrica

MWh

41,7188 GJ/nf

38,6531 GJ/nT

17,25

Térmica

GJ

34,8243 GJ/nT

40,2459 GJ/nT

22

59

0,0384 GJ/nT

TOTAL por t de urânio saín_

do do beneficiamento*
17,25

262

353

MINÉRIO DE BAI-
XA CONCENTRAÇÃO
(0,006% U 3 0 g )

Mineração subterrâ-
nea de .6,0,106 t £0-
lhelho/àno

1(250 t de U)**

Eletricidade
439,4 MWh

Carvão
479 t

439,4

27,9687 GJ/t

TO1U por t de urânio 439,4

13.396

13.396

Tabela elaborada a psrt ir dos dados da Referência n9 6 .
* Admitiu-se 5% de perdas.
** Admitiu-se 304 de perdas.
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R.M. ROTTY et alii^6\ dispondo do •• S.R.I. Report-

Data*1 , estimaram o conteúdo energético dos materiais utiliz^

dos no processo de beneficiamento. 0 ácido sulfürico foi sepa-

rado dos outros materiais operacionais, fazendo-se uma analise

exclusiva para ele. Os outros materiais e suprimentos, foram

analisados pelo TOTEN Program, baseando-se no beneficiamento

de 299.371 toneladas de minério por ano.

Para o minério de baixa concentração (0,006% de UjOg),

estes autores seguiram praticamente o mesmo procedimento, com

a diferença principal.localizada na grande quantidade de amo -

nia consumida nas operações de beneficiamento descritas por

C L . BIENIEWSKI et alii1 •*, o que fez com que a amonia fosse

tratada da mesma sianeira que o ãcido sulfúrico. Segundo a des-

crição destes autores^ , as 6,0.10 toneladas de folhelho

produzidas na mineração, consumiriam 92,8 toneladas de amonia

em seu hipotético processo de beneficiamento. Sabe-se que du -

rante a fabricação da amonia ocorre um consumo direto de

(0,06 Mtfh + 50,70 GJ) por tonelada de amonia. Foram realizados

estudos, com relação à energia consumida na construção da fã -

brica de amonia e ao conteúdo energético nos materiais do

processo, que vieram mostrar que ambos são muito pequenos em

comparação com o total de energia direta requerida na execu-

ção do processo de produção da amonia. Os resultados finais da

energia consumida pelos materiais necessários às operações de

beneficiamento do urânio, estão mostrados resumidamente na Ta-

bela (5-3).
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TABELA (5-3)

ENERGIA CONSUMIDA PELOS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO BENEFI -

CIAMENTO DO URÂNIO.

MINÉRIO CONVENCIONAL (0,180% de U30g)

299.371 t de minério/ano

(528 t de urânio/ano)

ÁCIDO SULFÜRICO (- 22 t de H2SO4 por t

de U)

OUTROS MATERIAIS E SUPRIMENTOS

TOTAL POR TONELADA DE URÂNIO SAÍNDO DO

BENEFICIAMENTO*

MINÉRIO COM BAIXA CONCENTRAÇÃO

(0,006$ U30g)

fi.0.106 t de folhelho/ano

(250 t de urânio/ano)**

ÁCIDO SULFÜRICO - 1707 t de H2SO4 por

t de U

AM0NIA - 0,37 t de NH3 por t de U

OUTROS MATERIAIS. E SUPRIMENTOS

TOTAL POR TONELADA DE URÂNIO

E N E R G I A

Elétrica

MWh

0,17

3,96

4,13

13,17

0,02

10,59

.2.3,78

Térmica

GJ

55,00

112,50

167,50

4.208,5

18,8

355,3

4.582,6

Tabela elaborada a partir dos dados da Referência n* 6.

* Adraitindo-se 54 de perdas.

** Admitindo-se 301 de perdas.
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Quanto ao consumo energético na construção da usina

de beneficiamento, no caso do minério convencional, novamente

foram utilizados os*- ' da usina anteriormente citada, com pro

dução anual de 299.371 t e uma vida média de 10 anos. Para o

minério de baixa concentração, admitiram^ ^ uma usina proces-

sando 6,0.10 t de folhelho por ano. Este volume muito maioT

de folhelho que precisa ser processado, provoca um substan-

cial aumento na energia requerida na construção da usina, por

que. evidentemente, serão necessárias construções muito maio-

res. Na Tabela (5-4) estão apresentadas as energias requeri -

das na construção da usina de beneficiamento.

TABELA ( 5 - 4 )

ENERGIA CONSUMIDA NA CONSTRUÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE URÂNIO.

MINÉRIO CONVENCIONAL ( 0 , 1 8 0 * de U 3 0 g )

299.371 t de m i n é r i o / a n o ; 10 anos de

vida média; 528 t de u rân io / ano

ENERGIA NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ENERGIA DIRETA DURANTE A CONSTRUÇÃO

TOTAL POR TONELADA DE URÂNIO *

MINÉRIO COM BAIXA CONCENTRAÇÃO
(0,006* de U-0fl)

6
6,0 .10 t de f o l h e l h o / a n o ; 10 anos de v i -
da média (250 t de u rân io /ano)

ENERGIA NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ENERGIA DIRETA DURANTE A CONSTRUÇÃO

TOTAL POR TONELADA DE URÂNIO **

E N E R G I A

Elétrica

MWh

0,68

0,03

0,71

17,73
0.57

18,30

Térmica

GJ

26,69

6,36

33.05

397,74
154.48

552,22

Tabela elaborada a partir dos dados da Referência n9 6.

* Admitindo 5% de perdas.

** Supondo 30% de perdas.
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A Tabela que fornece os valores necessários ao levan -
talento de um balanço energético para o ciclo do urânio com-
bustível é a de número (5-5). Nela estão resumidas as energias
requeridas no beneficiamento do urânio, íanto a partir do mi -
nério convencional, quanto do de baixa concentração.

TABELA ( 5 - 5 )

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA NO BENEFICIAMENTO POR TONELADA DE URÂNIO.

MINÉRIO CONVENCIONAL ( 0 , 1 8 0 1 d e U 3 0 g )

CONSUMO DIRETO DE ENERGIA

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO

ENERGIA NA CONSTRUÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMEN-
TO

TOTAL

MINÉRIO COM BAIXA CONCENTRAÇÃO(0,0061 de U-jOg)

CONSUMO DIRETO DE ENERGIA

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO
ENERGIA NA CONSTRUÇÃO DA USINA DE BE -
NEFICIAMENTO

TOTAL

E N E R G I A

Elétrica

MWh

17,25

4,13

0,71

22,09

439,40
23,78

18,30

481,48

Térmica

GJ

353

168

33

554

13.396

4.583

552

18.531
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S.l. Estimativa do consumo erierpêtico no beneficiamento do

minério brasileiro com teor médio de 0.108% de U^On»

Como foi visto na Seção (4-1), o consumo., total de e -

nergia CE), pode ser representado pela Equação (4-1), na qual

E - (100/C).. + • -'CS + .•+ E<<f.

Devido ao baixo teor (C) de urânio no minério, a componente
E^ (energia necessária â conversão do minério beneficiado no
produto final), passa a ser desprezível em comparação com os
outros termos que integram a fórmula acima. Assim, o consumo
total de energia pode ser considerado como sendo inversamente
proporcional ã concentração (C) de urânio no minério. Anali-
sando apenas a variação da componente de (E), denominada (E/),
que esta relacionada ã variação do consumo de energia no bene-
ficiamento (E.) em função do teor (C) de U,0g no minério, tem-
se:

(5-1)

Registrando-se em um grafico "Log-Log", os valores de

(EJ) em função das respectivas concentrações de U,08, encon -

tra-se para a Equação (5-1) uma linha reta semelhante â da

Figura (4-2), também com uma inclinação -1.

Assim, 'toutatis Mutandis" ao elaborado na Seção (4-5)

sobre a mineração, pode-se agora escrever que:

em que: (Z) *

(E£2) - EXP (Z)

*«.CEb3 / E bl 3

L ^ C 3 / V J
m

(.5-2)



83.

A Equação (S-2) permite o cálculo para um (Cj< C2< C^)

qualquer, da energia requerida (Eú2) correspondente, desde que

se disponha dos consumos energéticos (E^ e E£3) , associados,

respectivamente, as concentrações Cj eCj.

Portanto, utilizando-se dos dados da Tabela (5-5) e da

Equação (5-2), encontra-se -0,91 e -1,03 para as inclinações

das retas determinadas pelos valores experimentais relaciona-

dos as componentes elétrica e térmica do consumo total, respec-

tivamente. Deve-se notar que estes valores estão bastante pró

ximos do previsto pela análise teórica que é de -1. Do mesmo

modo, para C- = 0,1084 de U3O0. obtém-se dois valores para

EÚ2« Estes são: 35,09 MWh e 939 GJ, que correspondem, respecti

vãmente, as componentes elétrica e térmica da energia total a

ser consumida na execução do processo de beneficiamento do mi

nêrio de urânio brasileiro, por tonelada de urânio a ser pro-

duzido.

Como ocorreu no caso da mineração, deve-se aqui nova-

mente salientar que, embora os resultados acima encontrados

tenham sido provenientes de interpolações sobre curvas (retas)

determinadas por apenas dois pontos, suas precisões podem ser

consideradas boas, por duas razões. Primeiro, porque foram ob

tidos sobre retas experimentais com inclinações muito prõxi -

mas da prevista para a reta teórica, e segundo porque os re -

sultados encontrados estão bastante próximos de um dos pontos

que determinaram as respectivas curvas experimentais, como pg

de ser visto na Figura (5-1).

A Figura (5-1) mostra, em pontilhado e traços, respeç.

tivamente, as inclinações das componentes elétrica e térmica

do consumo total de energia no beneficiamento.

Na Tabela (5-6) estão apresentadas as energias totais

necessárias a produção do concentrado de urânio, U,0_ "yellow

cake", para três diferentes teores de urânio no minério.
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CONSUMO TOTAL DE

i

TEOR DE U30g

TABELA (5-6)

ENERGIA NO BENEFICIAMENTO POR TONELADA

DE URÂNIO.

NO

(% EM PESO)

0

0,

0,

,180

108

006

MINÉRIO
E N E R

Elétrica

MWh

22,09

35,09

481,48

G I A

Térmica

GJ

554

939

18.531
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6. O PROCESSO DE CONVERSÃO DO U,0o EM UF^
3 8 D

6.1. Aspectos gerais

Antes de ser levado à usina de enriquecimento, o ura -
ni<> concentrado, U-Og "yellow cake", produzido pelas usinas
de beneficiamento, precisa ser convertido em UF, (hexafluore-
to de urânio). Este ê o ünico composto deste mineral, sufi
cientemente volátil e em condições de ser utilizado nos atu-
ais processos de enriquecimento^ . Alem do mais, o flúor ê
constituído de apenas um isõtopo, o 1 9F, o que implica em que
a diferença nos pesos moleculares das diferentes moléculas de
UF,, seja proveniente exclusivamente da diferença nos pesos
dos isõtopos de urânio.

A usina que dará início a produção de hexafluoreto de
urânio no Brasil, esta sendo instalada em Resende, RJ, deven-

f 2")do entrar em operação em 1984^ '. Sua capacidade de produção

vai depender da necessidade de gãs para o enriquecimento do
urânio a ser empregado nos reatores nucleares. Estão sendo es_
tudadas duas hipóteses: a primeira com capacidade de produção
de 500 toneladas/ano e a segunda, uma produção de 2.000 tone-
ladas/ano. Esta usina devera absorver, inicialmente, o "yellow
cake" -a- ser produzido em Poços -de -Caldas, MG.

Com relação ao consumo de energia, análises feitas têm
demonstrado que a energia requerida diretamente pela usina,
representa o item predominante na contabilização da energia
total necessária ao processo de conversão.

As informações para as análises das usinas de conver -
são foram retiradas por R.M.ROTTY et a l i i ^ do S.R.I. Report^.
Quanto aos combustíveis requeridos durante as operações, o
S.R.I. Report afirma que foram derivados do Wash-1248 "Envi -
ronmental Survey of the Uranium Fuel Cycle", USAEC Directora-
te of Licensing*• •*. Como nos casos anteriores, a análise foi
dividida em três partes, quais sejam, o consumo direto de
energia, o conteúdo energético dos materiais utilizados no
processo e a energia requerida na construção da usina. Esta
última parcela foi obtida por R.M. ROTJV et alii^ •* da Bechtel
Corporation, The Energy Supply Planning Model^ ' . Na Tabela
(6-1) estão resumi'das as energias requeridas no processo de
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conversão do U,0g em hexafluoreto de urânio (UF6). Admitiu-

se para a usina, uma vida média de 30 anos e uma produção

anual de 9.090 (t/ano) de UFg, ou seja, 6.180 (t/ano) de urâ-

nio,

TABELA (6-1)

CONSUMO DE ENERGIA POR TONELADA DE URÂNIO NO PROCESSO DE
CONVERSÃO DO U30g EM UFg. USINA PRODUZINDO 6.180 (t/ano)

DE URÂNIO.

TIPOS DE CONSUMO

ENERGIA DIRETA

Eletricidade

Gás: 3,39.104m3; 0,0384 GJ/m3

CONTEÚDO ENERGÉTICO NOS MATERIAIS DO

PROCESSO

ENERGIA NA CONSTRUÇÃO DA USINA

(Admitindo uma vida média de 30 anos)

Energia nos materiais de construção

Energia direta na construção

TOTAL POR TONELADA DE URÂNIO PRODUZIDO

E N E R G I A

Elétrica

MWh

10,2

4,2

0,2

6.3.10"3

14,6

Térmica

GJ

1.302

115

6

2

1.425

Tabela elaborada a partir dos dados da Referência n? 3.
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7. ENRIQUECIMENTO DO URÂNIO

Dã-se o nome de "enriquecimento do urânio" a separação

[•arcial do urânio natural em seus dois isõtopos a5U e 238U, pro

duzindo dois fluxos de UF, com concentrações diferentes da do

fluxo original que é cerca de 0,71 de 235U. 0 fluxo com con -

centração de Z35U superior ã natural ê chamado de "urânio en-

riquecido", enquanto que o de concentração inferior é" denomi-

nado "urânio empobrecido'1' ou,rejeito do• enriquecimentoi 0 uso •.

de urânio enriquecido permite reduzir os custos de construção

de uma central. Com efeito, quanto maior a percentagem de
23SU no carregamento dos reatores térmicos, menor se torna o

tamanho do núcleo, pela remoção de ^'U não fissionãvel, com

uma conseqüente redução no custo de construção do vaso do nú-

cleo e da contenção. A proporção mais alta de M5U permite um

"burn up" maior, antes que seja necessária a substituição do

combustível e assim mais energia pode ser obtida de cada qui-

lograma de combustível no reator. Ele também torna possível

a utilização de água (leve) comum, ao invés de água pesada co_

mo moderador. Por tudo isto, a maioria das centrais nucleares

atualmente em operação, construção ou planejadas utilizarão

urânio enriquecido como combustível. Neste caso se incluem as

nove primeiras centrais nucleares tipo PWR a serem construí -

das no Brasil.

A despeito das vantagens anteriormente citadas, o en -

riquecimento do urânio se constitue no maior consumidor de

energia dentre todos os outros processos que constituem o ci-

clo do combustível dos reatores a ãgua leve. O trabalho execu

tado no enriquecimento do urânio é geralmente expresso em

Unidades de Trabalho Separativo (UTS). 0 trabalho separativo

é uma medida tanto da capacidade quanto do "estagio tecnolõgi

co" de um dado processo de enriquecimento, que é refletido no

consumo de energia específico da usina. Chamando-se de (M_) a

quantidade de urânio com concentração x& de
 235U, que alimen-

ta a usina de enriquecimento e de (M ) o total de urânio enri

quecido produzido, com a concentração xp de
 235U (tanto xa

quanto x são percentagens em peso de asU no total), encon -
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tra-se*- ' as seguintes relações entre as massas de alimenta -

çao M , do produto M , do rejeito Mr e do trabalho separativo

T.

Mp = (7-1)

M M

T = M p fv(xp)-V(xr)J - M à jv(xa)-V(xr)] (7-3)

Tanto em (7-2) quanto em (7-3), xr é a concentração de
'^U no rejeito da usina de enriquecimento, enquanto que
V(x) ê uma função pela qual se calcula o valor do enriqueci -
iiiento do combustível a partir de uma base arbitrária. 0 valor
de V(x) para cada fluxo (alimentação, produto e rejeito) ê
encontrado pela Formula (7-4) *• ' , que representa o gráfico da
Figura (7-1), onde arbitrariamente tomou-se V(x) = 0 para

0 ,5.

V(x) = lKn. fx/U-x)l (7-4)

Figura (7-1) - O valor da função V(x) relacionado ao enrique

cimento x em percentagem em ^
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Pelo que foi visto, o trabalho separativo é expresso

em unidades de massa (geralmente em quilogramas), ou simples-

mente em Unidades de Trabalho Separativo (UTS).

7.1. 0 processo de enriquecimento adotado pelo Brasil

Dentro do acordo de energia nuclear firmado com a R e -
- f 21

publica Federal da Alemanha, o Brasil decidiu participar1- ' ,
como sócio, no desenvolvimento e na industrialização do p r o -
cesso dos jatos centrífugos, com a finalidade de estabelecer
uma base para o processamento dos recursos uraníferos den -
tro do próprio país. Evitando assim, a dependência externa
dos combustíveis nucleares a serem requeridos pelas centrais
nacleares brasileiras, bem como possibilitar a exportação do
urânio enriquecido excedente, ao invés do minério bruto ou do
urânio concentrado U,Q g "yellow cake".

Com este objetivo, estão sendo desenvolvidas as se
guintes atividades conjuntas germano-brasileiras:

Em 1981 foi transferida de Karlsruhe para Belo Hori -
zunte, uma unidade de separação por jatos centrífugos de 1Q
estágios-^-',- para permitir-a execução de um programa de pes -
quis as no Brasil em cooperação com o Centro de pesquisas Nu -
cleares de Karlsruhe (Alemanha).

r 2")
A cascata inicial, atualmente em construção*- J era

Resende, representa o estagio de desenvolvimento do processo
dos jatos centrífugos atingido em 1977, consistindo de 24 es -
tãgios de separação por jatos centrífugos. A partir de 1982,
terão início os trabalhos para a sua ampliação para uma usina
demonstração, incorporando a mais avançada tecnologia então
disponível. As mais significativas inovações, em relação a
tecnologia de 1977, serão a duplicação da pressão do gãs, pe-
la redução das dimensões características do elemento de sepa-
ração e a integração econômica do sistema de separação por
jatos centrífugos, que opera com dupla deflexão do jato gaso-
s o , mostrado na Figura (7-6). 0 início de produção desta usi-
na está previsto para 1985^ '. A Tabela (7-1) apresenta os
dados principais da usina demonstração, enquanto que a Tabela
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(7-2) se refere ã usina comercial, ambas, no entanto, se ba -

seiam na tecnologia presumivelmente disponível em 1982. Des -

tas duas usinas ê que serão retirados os parâmetros necessá -

rios ao balanço energético desta parte do ciclo do combustí -

vel no programa nuclear brasileiro. Em comparação com a usina

de demonstração, observa-se que para a usina comercial foi

prevista uma menor concentração do rejeito. A redução no con-

sumo específico de energia em relação a usina demonstração é

o resultado da melhor eficiência da cascata (3 em lugar de

2 tipos de estágios) *• , eficiência mais alta dos compresso -

res maiores e a contribuição relativamente menor do consumo

de energia dos sistemas auxiliares . A usina poderá suprir,

continuamente, 10 a 12 reatores nucleares de grande porte. As_

sim, ela atenderá, não somente a demanda brasileira por um

longo período, como também oferecerá capacidade disponível pa

ia dar início à exportação de urânio enriquecido.
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TABELA (7-1)

DADOS DA USINA DEMONSTRAÇÃO DE SEPARAÇÃO POR JATOS CEN -

TRÍFUGOS, COM BASE NA TECNOLOGIA DISPONÍVEL EM 1982.

Concentração do produto (f 235U)

Concentração do rejeito (1 235U)

Número de es tãgios pequenos

Numero de estágios de tamanho médio

Capacidade de produção (kg UTS/ano)

Suprimento total de potência elétrica (MW)

Consumo específico de energia (kWh/kg UTS)

Alimentação de urânio natural (t U/ano)

3,20

0,35

10 4

10 4

290.000

120

3.6Q0

662

FONTE: REFERÊNCIA N 9 2, Enriquecimento do Urânio pelo Pro-

cesso de Separação por Jatos Centrífugos, dentro do

Programa de Cooperação Teuto-Brasileira.
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TABELA (7-2)

! DADOS DE UMA USINA COMERCIAL DE SEPARAÇÃO POR

1'RlFUGOS BASEADOS NA TECNOLOGIA DISPONÍVEL EM

Concentração do produto (1 235U)

Concentração do rejeito ($ a5U)

Número de estágios pequenos

Numero de estágios médios

Número de es tãgios grandes

Capacidade de produção (kg UTS/ano)

Sumprimento total de potência elétrica (MW)

Consumo específico de energia (kWh/kg UTS)

Alimentação de urânio natural (t U/ano)

JATOS CEN-

1982.

3,20

0 ,25

40

80

152

1.235.000

430

3.0 20

1.880

FONTE: REFERENCIA N9 2, Enriquecimento do Urânio pelo Pro-

cesso de Separação por Jatos Centrífugos (Jet Nozzle),

dentro do Programa de Cooperação Teuto-Brasileira.
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7.2. Histórico do processo de separação isotopica por

jatos centrífugos.

No final da 2a. guerra mundial, uma equipe de cien -

tistas britânicos, chefiados por Dirac, iniciaram os traba -

lhos com o intuito de produzir, em larga escala, a separação

isotopica do urânio. Sua primeira montagem, Figura (7-2), da

qual originou o nome "jato", consistia de um jato de gãs em

expansão dentro de uma câmara a baixa pressão. Como as molé-

culas mais pesadas tendem a continuar em linha reta, elas po

dem ser separadas das mais leves, que geralmente sofrem um

desvio maior.

A segunda montagem era semelhante â da Figura (7-3),

que como no processo de ultracentrifugaçao, se baseia, para

a separação isotopica, na dependência da força centrífuga em

função da massa. 0 processo consiste na expansão sob pressão

de UF,, fluindo ao longo de uma parede curva a alta velocida

de. No final da deflexão, o jato gasoso ê separado por meio

de uma "faca", em duas frações, uma leve (enriquecida com
235U) e outra pesada (empobrecida com relação ao 235U) , que

são removidas separadamente.

No entanto, os ingleses rejeitaram o processo por

duas razões: alto consumo de energia e a necessidade de ope-

ração a pressões muito baixas, o que implicava na utilização

de grandes compressores, tendo que trabalhar com enormes vo-

lumes de fluxo, para se obter uma massa adequada de produto.

A partir dos últimos anos da década de 1950, o pro -

cesso passou a ser desenvolvido intensivamente pelo Profes -

sor Becker e seus colaboradores em Karlsruhe, na Alemanha,

visando principalmente diminuir o consumo de energia especí-

fico do processo (kWh/UTS). Eles têm utilizado basicamente

as duas montagens mostradas nas Figuras (7-3) e (7-4), contu

do a da Figura (7-3) é a que tem despertado maior interesse

e melhores possibilidades de desenvolvimento.

Para possibilitar a utilização de uma pressão de gãs

a mais elevada possível, por razões econômicas, as dimensões

características do sistema de jatos centrífugos são manti
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Figura (7-2)- Separador a jato centrifugo original
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Figura (7-3) - Seção transversal de um sistema simplificado

do separação por jatos centrífugos, com uma

representação esquemática dos fluxos gaso
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Figura (7-4) - Seção transversal de um sistema separador

a jato centrífugo com jatos gasosos opos-

tos
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das as menores possíveis. Isto tem levado a valores extrema-
mente pequenos, como por exemplo, o raio de desvio da parede,
Figura (7-3), medindo apenas 0,1 mm, tornando cada unidade
praticamente invisível a olho nu. A outra importante inovação
da equipe de Becker, foi a utilização de uma mistura com 5%
de UFfi e mais 951 de hidrogênio ou hélio, fazendo com que a
velocidade de escoamento da mistura atinja 400 m/s (sabendo -
se que para o UF, puro, a velocidade não ultrapassa os 90
m/s). Este aumento na velocidade de escoamento, melhora con -
sideravelmente a separação dos isõtopos de urânio, embora te-
nha pouca influência no consumo de energia final, porque, pa-
ra a mistura, terá que ser feita a compressão de 19 moles de
hidrogênio para cada mol de UF...

Assim, paralelo ao desenvolvimento técnico do proces-
so, com base, principalmente, no sistema de separação apresen
tado na Figura (7-3), realizam-se pesquisas sistemáticas fun-
damentais, com o objetivo de encontrar pontos de partida para
sistemas avançados de jatos centrífugos. A progressiva redu - j
ção do consumo específico de energia continua sendo o princi-
pal ponto de interesse.

Na execução do process o *• •* quase toda energia é consu

mida pelos compressores, que elevam o gás expandido nos bo -

cais, novamente ã pressão inicial, antes de sua entrada no

estágio seguinte. Consequentemente, existem duas possibilida-

des básicas para a redução do consumo específico de energia,

quais sejam:

a) Diminuir a relação de expansão necessária para pro

duzir uma determinada condição de fluxo.

b) Utilizar a energia cinética ainda existente no

fim do desvio, para uma recompressão parcial (re -

calque) do gás, ou para uma separação subsequente.

As Figuras (7-5) e (7-6) mostram duas diferentes mon-
tagens que estão sendo estudadas, no sentido de aproveitar a
energia cinética ainda disponível na fração pesada no fim do
curso de desvio para uma separação subsequente.
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Figura C7-5) -Sistema de separação a jato centrífugo avançado.

A fração pesada do primeiro separador ê defleti^

da no segundo por um gás auxiliar .
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1-igura (7-b) - Seção transversal do sistema de separação por

jatos centrífugos, com dupla deflexão do jato,a

ser usado na usina demonstração brasileira .
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7.3. Comparações do processo de enriquecimento por jatos

centrífugos com outros processos de enriquecimento

em escala comercial.

A Figura (7-7) registra, em linha contínua, o consumo
de energia do processo por jatos centrífugos determinado em
ensaios de laboratório' \ ao longo do tempo, no pressuposto
de um rendimento isotêrmico do compressor de 70% com relação
de compressão de 4:1, um rendimento elétrico de 95% e um ren-
dimento de cascata de 911 em atenção ãs perdas técnicas de
uma instalação de jato centrífugo. Pode-se observar que de
1960 até 1972, conseguiu-se reduzir o consumo específico de
energia em cerca de 44%, enquanto que, neste mesmo período,
este item experimentou uma redução muito pequena no caso do
processo de difusão gasosa.

Valores mais recentes (aproximadamente 1976) para os
principais parâmetros dos quatro processos que já atingiram a
pelo menos o estágio de usina piloto: -difusão, jato centrífu-
go, da Africa do Sul e centrífugo, são apresentados na Tabela
(7-3).

0 processo por jatos centrífugos baseia-se no mesmo
efeito físico do processo das ultracentrifugas. Entretanto, a
força centrífuga que determina o processo da separação e ge -
rada pela deflexão de um veloz jato gas os o.

Aliado â maior simplicidade de projeto^ , o jato
centrífugo apresenta também custos de manutenção inferiores 5
queles da difusão gasosa, além de possuir uma percentagem par
ticularmente elevada de componentes, que podem ser fabricados
no Brasil. Deve-se salientar que as usinas de difusão gasosa
que estão sendo consideradas são, no mínimo, 10 vozes maiores

que a usina piloto a jatos centrífugos, existente^ . De açor
- f 81

do com estudos de Frejacques e Galley1 , bem como de
Martensson , os custos investidos em uma usina de difusão
com a capacidade de uma usina piloto projetada par;i separação
a jato centrífugo, seria mais alto no mínimo por um fator de
3. Por outro lado, ao analisar uma usina a jato centrífugo
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com a mesma capacidade de produção das de difusão gas osa, po-

deria ser concluído que, emtora o número de estágios requeri-

dos pelo processo dos jatos centrífugos seja quase a metade

dos necessários ao processo de difusão (como esta mostrado na

Tabela (7-3)), isto não teria muita influência nos custos;

porque o processo dos jatos centrífugos utiliza grandes com -

pressores e provavelmente o mais importante fator que gover -

na o custo de construção, seja o volume de fluxo do compres -
(41

sor por unidade de trabalho separativo*- J. Entretanto, a téc-

nica dos jatos centrífugos representa alguma economia na cons

trução da usina, por não exigir instalações móveis ou mate

rial mais sofisticado.

TABELA

PARÂMETROS TÍPICOS PARA VÁRIOS

(7-3)

PROCESSOS DE

DE URÂNIO.

PROCESSO

DIFUSÃO GASOSA

JATOS CENTRÍFUGOS

DA AFRICA DO SUL

CENTRÍFUGO

FATOR DE

SEPARAÇÃO

DO ESTAGIO

1,004

1,015

1,025

> 1,2

NUMERO

DE

ESTÁGIOS*

1.100

600

< 25

ENRIQUECIMENTO

CONSUMO ESPE-

CÍFICO DE
13X1X3DP T A

kWh/kg UTS

2.300

4.400

3.000 ?

250

FONTE: REFERÊNCIA N« 4, The Nuclear Fuel Cycle. Pt. 3.

Uranium Enrichment.

* Para produto com 3$ de 23SU e rejeito com 0,3% de 23SU.
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O item de maior importância na Tabela (7-3) ê o çonsu

mo especifico de energia, e ê aí que o processo por jatos cen

trifugos apresenta sua maior desvantagem. Deve-se notar que

o valor aqui apresentado (4.400 kWh/kg UTS)' ', incluído na

Figura (7-7), em linha pontilhada, indica um abrandamento da

tendência baixista observada nos períodos anteriores, para o

consumo específico de energia. Caso seja mantida a tendência

verificada no período de 1972 a 1976, as previsões de se che-

gar a 3600 e 30 20 kWh/kg UTS^ \ respectivamente para a usina

de demonstração e comercial a serem construídas no Brasil, po

derão ser alcançadas utilizando-se da tecnologia presumivel -

mente disponível em 1982.

0 processo de separação por jatos centrífugos poderia

ser capaz de competir com a difusão gasosa, em escala indus -

trial se características e parâmetros, possíveis de otimiza -
f 9)çoes, elevarem o fator de separação de 1,015 para 1,020v .

Deve-se ressaltar especialmente que os novos parâmetros geomé
tricôs e condições operacionais do processo por jatos centrí-
fugos proporcionam vantagens substanciais, tanto para a fabri
cação dos elementos quanto para a sua operação em instalações
industriais. Tem-se a convicção de que o potencial de des en -
volvimento do processo por jatos centrífugos ainda não foi ex
piorado integralmente. Isto se baseia principalmente no fato
de que, como a ultracentrifuga, se trata de um dispositivo que
teoricamente não requer dispêndio de energia para manter o
estado de separação' -'. Ao contrário do processo de difusão,
o consumo efetivo de energia nos processos de ultracentrifuga
e de jatos centrífugos é motivado essencialmente por fenôme -
nos não diretamente relacionados com a separação.

7.4. Energia total a ser consumida por unidade de trabalho

separativo na execução do processo de se;>aração por

jatos centrífugos.

Quase que a totalidade da energia a ser consumida nas

usinas a jato centrífugo será na forma elétrica (no caso bra-



105.

s i le i ro , provavelmente serã gerada por centrais hidrelêtri

cas). Assim, a quantidade de energia elétrica equivalente a

um UTS, talvez seja o fator mais importante nas analises do

consumo energético de centrais nucleares. Tem-se encontrado

vários valores para este fator, entretanto, para as finalida

des deste estudo, serão adotados e analisados separadamente ,

dois valores, quais sejam, 4.400 e 3.600 kWh/kg UTS, que pode

rão ser os consumos reais nas primeiras usinas a serem cons -

truídas no Brasil. Além do mais, escolheu-se deliberadamente

estes valores mais altos, para diminuir os riscos de atenua -

ção desta componente dominante de todo o consumo energético.

Pelo que foi visto na Seção (7-3), "embora o número de está -

gios requeridbs pelo processo por jatos centrífugos, seja qua-

se a metade dos necessários ao processo de difusão, isto não

tem muita influência nos custos, porque o processo por jatos

centrífugos uti l iza grandes compressores e provavelmente o

mais importante fator que governa o custo de construção, se-

ja o volume de fluxo do compressor por unidade de trabalho separa-

tivo". Assim, o custo de construção da usina por jatos centrí

fugos não deverá ser muito inferior ao da difusão gas os a. Sa-

bendo-se que os custos financeiros em instalações do mesmo t i

po estão diretamente relacionados aos custos energéticos, po-

de-se dizer analogamente que a energia requerida na constru -

ção da usina por jatos centrífugos não ê muito inferior à re-

querida pela difusão gas os a. Além do mais, a energia atribuí-

da a construção ê extremamente pequena em comparação com o

consumo direto de energia por unidade de trabalho separativo,

na execução do processo. Estas observações são validas tam

bem para o conteúdo energético dos materiais envolvidos em

ambos os processos. Consequentemente, pela inexistência de da

dos relativos as usinas por jatos centrífugos, a energia re -

querida na construção das usinas de difusão gasosa, bem como

o conteúdo energético nos materiais do processo, serão adota-

dos para as usinas a serem construídas no Brasil. Este proce-

dimento está de acordo com nossa intenção que ê de procurar

não subestimar os "investimentos" energéticos.
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Com base numa lista de materiais de construção de uma

usina de difusão gasosa com capacidade de 8,75.10 kg UTS/ano,

fornecida pelo pessoal da "OAK RIDGE GASEOUS DIFFUSION PLANT",

o I.E.A. ' calculou a energia requerida na construção da

usina. Foram efetuados também cálculos similares a partir de

estimativas de construção feitas por BECHTEL^ K Devido a al_

gumas considerações adicionais relacionadas por BECHTEL, es -

tes novos cálculos conduziram a consumos energéticos superio-

res aos primeiros. Seguindo ao esquema que vem sendo adotado,

foram selecionados os valores maiores, encontrados por

BECHTEL. Pelos mesmos motivos, foi estimado^ ^ o conteúdo e-

nergético dos materiais do processo, baseando-se nas informa-

ções do BECHTEL. Estas estimativas estão apresentadas resumi-

damente nas Tabelas (7-4) e (7-5). Nestas tabelas, nota-se a

predominância absoluta do consumo direto de eletricidade na

execução do enriquecimento, em relação as energias requeri

das, tanto na construção, quanto nos materiais necessários ao

processo.



107.

TABELA (7-4)

- CONSUMO TOTAL DE ENERGIA NO ENRIQUECIMENTO POR UTS

UMA USINA A JATO CENTRÍFUGO COM CONSUMO ESPECÍFICO

4.400 kWh/UTS E CAPACIDADE DE 8 ,75 .10 6 kg

ENERGIA DIRETA NO PROCESSO DO JATO

CENTRÍFUGO^

OUTRAS ENERGIAS DIRETAS FORNECIDAS A USINA

A JATO CENTRÍFUGO:b^

G a s o l i n a : 1,09.10~4m3 ; 34,8243 GJ/ra3

Óleo d i e s e i : 0 , 98 .10" 4 m 3 ; 38,6531 GJ/m3

Propano: 0 ,11 .10" 4 m 3 ; 26,6160 GJ/m3

Carvão: 124 .10~ 4 t ; 27,9687 GJ/ t

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO^

ENERGIA NA CONSTRUÇÃO DA USINAb^

(admi t indo uma v ida média de 30 anos

pa ra a us ina)

Energ ia nos m a t e r i a i s de cons t rução

0,00 74 MWh + 0 ,2691 GJ

Energ ia d i r e t a na cons t r ução

0 ,0 00 3 MWh + 0 ,0 743 GJ

ENERGIA TOTAL REQUERIDA NO ENRIQUECIMENTO POR UTS

PARA

DE

DE U T S / A N O .

E N E

Elétrica

MWh

4,40

0,0058

0,00 74

0 ,000 3

4,4135

R G I A

Térmica

GJ

0 , 0 0 3 8

0,00 38

0 , 0 0 0 3

0,3460

0,1448

0,2691

0,0 743

0,8421

FONTES: a) REFERÊNCIA N» 4, The Nuclear Fuel Cycle, Pt. 3.

Uranium Enrichment,

b) REFERENCIA N* 10, Net Energy from Nuclear Power.
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TABELA (7-5).

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA NO ENRIQUECIMENTO POR UTS

UMA USINA A JATO CENTRIFUGO COM CONSUMO ESPECÍFICO

3.600 kWh/UTS E CAPACIDADE DE 8 , 7 5 . I O 6 fcg UTS/ANO.

ENERGIA DIRETA NO PROCESSO POR JATOS

CENTRÍFUGOS*1-*

OUTRAS ENERGIAS DIRETAS FORNECIDAS A

USINA POR JATOS CENTRÍFUGOSb)

G a s o l i n a : 1,09.10 " 4 m 3 ; 34,8243 GJ/m3

Õleo d i e s e i : 0 , 9 8 . 1 0 " 4 m 3 ; 38 ,6531 GJ/m3

Propano: 0 ,11 .10 "4m3 ; 26,6160 GJ/m3

Carvão: 1 2 4 . 1 0 ~ 4 t ; 27,9687 G J / t

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO^

ENERGIA NA CONSTRUÇÃO DA USINAb)

(admi t indo uma v i d a média de 30 anos)

Energia nos materiais de cons trução

0,00 74 MWh + 0,2691 GJ

Energia direta na construção
0 ,000 3 MWh + 0 ,0 743 GJ

ENERGIA TOTAL REQUERIDA NO ENRIQUECIMENTO POR ÜTS

E N E

Elétrica
MWh

3,60

0,00 58

0,0074

0 ,0003

3,6135

PARA

DE

R G I A

Térmica
GJ

0,00 38

0,00 38

0,0003

0 ,3460

0,1448

0 ,2691

0 ,0 743

0,8421

FONTES: a) REFERÊNCIA N9 2, Enriquecimento do Urânio pelo

Processo de Separação por Jatos Centrífugos (Jet

Nozzle), dentro do Programa de Cooperação Teu -

to -Bras ileira.

b) REFERÊNCIA N« 10, Net Energy from Nuclear Power.
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8. FABRICAÇÃO DO ELEMENTO COMBUSTÍVEL

8.. 1. Aspectos gerais

Depois do processo de enriquecimento, o UF, ê recon -

vertido em pastilhas de diõxido de urânio, U0~ (geralmente u-

tilizando-se o processo convencional do diuranato de amônio).

A seguir estas pastilhas são revestidas por ligas especiais c

assim estarão prontas para serem utilizadas como combustível

no reator. Estudos feitos nos Estados Unidos da América sobre

o consumo de energia na fabricação do elemento • combustível,

indicaram que seria necessário dividir em duas partes distin-

tas as considerações nesta fase do ciclo do urânio combustí -

vel. Na primeira parte, fez-se uma analise energética do pro-

cesso de fabricação do elemento combustível, para reatores a

água leve sem reciclagem do plutônio, enquanto que, na segun-

da parte cons iderou-se o processo com a reciclagem. Como nos

outros processos, no ciclo do combustível, o consumo de ener-

gia foi dividido em três setores. A energia requerida, tanto

diretamente quanto pelos materiais do processo e a energia ne

cessaria â construção da fábrica. A partir de informações

contidas no S.R.I. Report^ ' e BECHTEL^ \ foram estimadas

por R.M. ROTTY et alii*- ' o consumo direto de energia, e com

a ajuda do I.E.A. TOTEN Program, foi obtido o conteúdo enér -

gético dos materiais do processo. Para a energia requerida nu

construção da fábrica, estes autores se basearam em dados do

BECHTEL*- J que foram tam tern processados pelo I.E.A. TOTEN

Program.

Nas Tabelas (8-1) e (8-2) estão mostrados os resulta-

dos encontrados para a energia total requerida por tonelada

de elemento combustível fabricado. Em ambas as tabelas pode

ser notado que a energia requerida na produção dos materiais

do processo se constitui no principal item do consumo total.

Isto pode ser explicado, pelo elevado conteúdo energético dos

materiais de blindagem que são requeridos.
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TABELA (8-1)

CONSUMO DE ENERGIA NA FABRICAÇÃO DO ELEMENTO COMBUSTÍVEL

PARA REATOR A ÁGUA LEVE SEM RECICLAGEM DE PLUTONIO fBA -

SEADO NUMA FABRICA COM CAPACIDADE DE TRANSFORMAR 600 t

DE U ENRIQUECIDO EM ELEM5NT0S COMBUSTÍVEIS POR ANO).

CONSUMO DIRETO DE ENERGIA

Eletricidade

Gãs natural: 5.938 m3 ; 0,0 384 GJ/m3

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO

ENERGIA NA CONSTRUÇÃO DA FABRICA

(admitindo uma vida média de 30 anos)

Energia nos materiais de construção

1 MWh + 31 GJ

Energia direta na construção

4.10 "2 MWh + 10 GJ

ENERGIA TOTAL NA FABRICAÇÃO DO ELEMEN-

TO COMBUSTÍVEL POR TONELADA DE URÂNIO

ENRIQUECIDO

E N E

Elétrica

MWh

99

1

4.10 ~Z

301

R G I A

Térmica

GJ

228

2.438

31

10

2.707

Tabela elaborada a partir dos dados da Referência n* 3.
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TABELA ( 8 - 2 )

CONSUMO DE ENERGIA NA FABRICAÇÃO DO ELEMENTO COMBUSTÍVEL

PARA REATOR A ÁGUA LEVE COM RECICLAGEM DE PLUTONIO (BA -

SEADO NUMA FABRICA COM UMA CAPACIDADE DE 150 TONELADAS

DE METAL PESADO POR ANO) (144 t U + 6 t P u ) .

CONSUMO DIRETO DE ENERGIA

Eletr icidade

Gás na tura l : 7135 m3 ; 0,0 384 GJ/m3

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO

ENERGIA NA CONSTRUÇÃO DA FABRICA

(Supondo uma vida média de 20 anos)

Energia nos mater ia i s de construção

5,2 MWh + 20 6 GJ

Energia d i r e t a na construção

0 ,2 MWh + 50 GJ

E N E R G I A

Elétrica Térmica

MWh

119,3

211,3

5,2

0,2

GJ

274

2.722

20 6

50

ENERGIA TOTAL NA FABRICAÇÃO DO ELEMENTO

COMBUSTÍVEL, POR TONELADA DE METAL PESA-

DO

336,0 3.252

Tabela elaborada a partir dos dados da Referência n9 3

No Brasil, a fábrica de elementos combustíveis para

reatores a água leve, que está sendo construída em Resende,

RJ, somente produzirá, em sua fase inicial de operação, ele

mentos combustíveis com urânio ligeiramente enriquecido,

sem reciclagem de plutônio(4)
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'- 9. CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DA CENTRAL DE POTÊNCIA NUCLEAR

Até o momento, todas as analises do consumo de ener -

gia, tanto na construção quanto na operação de centrais nu

cleares, têm sido feitas para reatores com capacidade instalji

da nominal de 1000 MW. Como nas outras usinas presentes no

ciclo do combustível nuclear, foram calculadas a energia dir£

ta requerida durante a construção e operação da central, a

energia consumida pelos materiais utilizados nos vários pro -

cessos da usina e o conteúdo energético dos materiais de construção.

Embora tenha a central nuclear uma grande capacidade de

geração elétrica, proveniente da queima de urânio mediante re^

çees de fissão nuclear, existem outras pequenas quantidades

de energia que devem ser fornecidas por outros combustíveis.

Estas são, na maioria dos casos, para alimentar equipamentos

auxiliares, que precisam permanecer em operação quando o rea-

tor está desligado.

9.1. Consumo direto de energia e contejído energético dos

materiais do processo.

R.M. ROTTY et alii^ \ utilizando-se do S.R.I. Report

Data*- ' , estimaram a pequena quantidade de energia requerida

na operação da central representada pelo consumo direto de

combustível. Os dados forneceram o total de combustível soli-

citado por um gerador diesel que depois de ter sido ajustado

ã uma central nuclear de 1000 megawatts elétricos apresentou

um consumo anual de 344 m3 de óleo diesel. Para o cálculo

do conteúdo energético nos materiais do processo, eles recor-

reram também ao S.R.I. Data^ ' e discriminaram os materiais

requeridos pela central de 1000 megawatts elétricos. Levando

ao TOTEN Program o custo anual dos materiais necessários a

operação da central, chegaram ao conteúdo energético daque -

les materiais. Deste levantamento pôde ser notado que as duas

maiores contribuições para o consumo anual de material, foram

para as categorias de produtos metálicos e de produtos químicos

necessários ao tratamento da água..As substituições de válvulas, tu-



116.

bulaçSes, suportes, etc., e o tratamento da Igua no ciclo tu£

bina - gerador de vapor, são consumos operacionais anuais de

magnitudes comparáveis a amortização dos custos energéticos

da -.onstrução inicial (30 anos de amortização).

9.2. Energia requerida na construção da central nuclear

Procurando estimar os consumos diretos de aço, concre
to e outros materiais de construção, individualmente sempre
que possível, utilizando informações do WASH 1230^ \ R.M.
ROTTY et alii*- ' calcularam o consumo de cada material e ser-
viço para um PWR de 1000 MW. Paralelamente, estimaram o consu
mo de cada material e serviço pelos dados do BECHTEL STUDY^ '.
Na Tabela (9-1) estão os custos de energia total na constru -
ção de uma central nuclear ultilizando consumos de construção

,(3) (4)do WASH 1230'•"'•' e do BECHTEL STUDY1*-', processados no TOTEN
Program.

TABELA (9-1)

CUSTOS TOTAIS DE ENERGIA NOS MATERIAIS E SERVIÇOS NECES -

SÂRIOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL NUCLEAR DE 1000 MW UTI

LIZANDO CONSUMOS DE CONSTRUÇÃO FORNECIDOS POR WASH 1 2 3 0 ^

E BECHTEL S T U D Y ^ . 0 CUSTO DA ENERGIA PROVENIENTE DO CON

SUMO DIRETO DE COMBUSTÍVEL NÂO FOI INCLUÍDO.

WASH 1230 (1971) - PWR

BECHTEL STUDY (1974) - LWR

E N E R G I A

Elétrica

MWh

196.300

223.700

Térmica

GJ

8.1.49.000

8.78 5.000

FONTE: REFERÊNCIA N? 1, Net Energy from Nuclear Power.



117.

Os custos energéticos encontrados por R.M. ROTTY et alii^1^

partir do WASH-1230 incluem alguns setores que não foram

derados no BECHTEL STUDY™). Assim, os custos energéticos en -

contrados a partir do WASH-1230 deveriam ser ligeiramente sup<?

riores aos obtidos pelos dados do BECHTEL STUDY para uma mesma

usina. Entretanto, embora não se tenha uma descrição completa

do projeto do LWR do BECHTEL STUDY^ é muito provável que não

seja o mesmo PWR (1971) (utilizado por R.M. ROTTY et alii ^ )

visto que o LWR do BECHTEL STUDY^ tinha torres de refrigera-

ção e o PWR (1971) utilizava uma refrigeração convencional.Con

tudo, pode-se observar que as estimativas de energia total ba-

seadas nos dois conjuntos de informações e em anos diferentes,

são muito próximas. Estes autores, para calcularem a energia

direta utilizada na construção, desenvolveram um método que r£

laciona o custo energético com o custo financeiro do projeto .

Em primeira aproximação o custo energético seria proporcional

ao custo total do projeto. Um resumo da análise completa do

consumo energético na construção e operação de uma central nu-

clear de 1000 MW, está mostrado na Tabela (9-2).

TABELA (9-2)

ENERGIA TOTAL REQUERIDA EM UMA CENTRAL PWR DE 1000

ENERGIA REQUERIDA DIRETAMENTE

Combustível diesel, 344 m3;38,6531 GJ/m3

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO

ENERGIA CONSUMIDA NA CONSTRUÇÃO DA CEN-

TRAL (admit indo uma vida média de 30 anos)

Energia nos materiais de construção

Energia direta na construção

ENERGIA TOTAL CONSUMIDA PELA CENTRAL POR

ANO

E N E R

Elétrica

MWh

8.551

6.543

288

15.382

MW.

G I A

Térmica

GJ

13.300

287.630

271.628

65.339

637.897

FONTE: REFERÊNCIA N* 1, Net Energy from Nuclear Power.
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9.3. Energia a ser consumida pelas centrais nucleares

brasileiras.

A decisão do governo brasileiro de trazer para o país

toda tecnologia relacionada, tanto ao processamento do combus

tível quanto ã produção de equipamentos nucleares, foi marca-

da, concretamente, na inauguração a 8 de maio de 1980, em

Itaguaí, RJ, da fábrica de equipamentos nucleares da Nucle

brãs Equipamentos Pesados S/A (NUCLEP). Isto representou o

primeiro ponto do acordo nuclear Brasil-Alemanha a ser con

cluído. Esta fábrica fornecerá os vasos de pressão, os gerad£

res de vapor e outros equipamentos menores a serem empregados

no programa brasileiro a partir da quarta central nuclear, a-
lêm de estar prevista a exportação de parte de sua produção

f 51que nao for absorvida pelo mercado brasileiro *• '.

As centrais nucleares a serem instaladas no Brasil

não serão de 1000 MW, mas sim, 626 MW*- ' para a primeira e
f 711240 MWV ' para as oito usinas restantes, na fase inicial do

programa nuclear brasileiro.

O Power Plant Capital Investment Estimates^ , prepa-
rado por O.R.N.L. and United Engineers and Constructors Inc.,
calculou o custo total da construção em função do tamanho da
central, variando de 600 a 1300 MW.

A Figura (9-1) apresenta os custos de construção em
função da potência de saída e do local em que será construída
a central, para início de operação comercial em 1990.
Para uma determinada potência elétrica e um dado ano de
início de operação comercial, haverá uma faixa de custos pro-
veniente da variação dos locais de construção da central. No
caso, a variação nos custos dos serviços e dos materiais rel£
cionados ã construção foram encontrados, considerando os ca-
sos extremos das cidades americanas de New Orleans e Detroit,
que respectivamente conduziram a custos menores e maiores.
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Figura (9-1) - Custo de construção de centrais LWR em função

da potência de saída e da localização, para

início de operação comercial em 1990l .
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• 3 *
Levando a Figura (9-1), as potências 626, 1000 e 1240

MW, encontra-se os valores médios dos seus respectivos custos

de construção, que estão apresentados na Tabela (9-3). As rela_

çòes entre os custos de construção da central de referência

(1000 MW) e das usinas a serem instaladas no Brasil (626 e

1240 MW), também estão na Tabela (9-3).

TABELA (9-3)

CENTRAL

NUCLEAR

A

B

C

POTÊNCIA

ELÉTRICA

"LÍQUIDA"

MW

626

1000

1240

VALORES MÉDIOS DOS

CUSTOS DE CONSTRU-

ÇÃO DE CENTRAIS NU

CLEARES*

US$/kW

2.240

1.790

1.600

108US$

14,02

17,90

19,84

CUSTO DE CONSTRUÇÃO

DE CADA USINA RELA-

CIONADO AO DA CEN -

TRAL DE REFERENCIA

(1000 MW)

0,78

1,00

1,11

Custos de centrais para início de operação comercial em

1990 considerando os efeitos de inflação.

Numa primeira aproximação pode-se considerar o custo £

nergêtico como sendo diretamente proporcional ao custo econônú

co do projeto. Assim, a partir do consumo energético calcula -

do para a construção da central de 1000 MW, mostrado na Tabela

(9-2), pode-se chegar ao consumo energético total na constru -

ção das centrais de 626 e 1240 MW, multiplicando aqueles valo-

res, respectivamente, por 0,78 e 1,11, encontrados na Tabela

(9-3).

Portanto, a energia total que deverá ser consumida na
construção e manutenção de cada una das centrais nucleares brasileiras.de

626 e 1240 MW, são as que estão apresentadas nas Tabelas (9-4) e

(9-5), respectivamente.
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TABELA (9-4)

ENERGIA TOTAL REQUERIDA EM UMA CENTRAL PWR DE 626

ENERGIA REQUERIDA DIRETAMENTE

Combust ível d i e s e l : 268 m3-; 38,6531 Gj/m3

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO

ENERGIA REQUERIDA NA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL

(adotando uma v i d a média de 30 anos)

Energia nos materiais de construção

Energia direta na construção

ENERGIA TOTAL CCNSIWIDA P E U CENTRAL POR ANO

E N E R

Elétrica

MWh

6.670

5.104

225

11.999

MW.

G I A
Térmica

GJ

10.359

224.351

211.869

50.965

497.544

Estes mesmos fatores de multiplicação foram também ado

tados na estimativa dos dois itens restantes. No caso da ene£

gia requerida pelos materiais do processo, isto foi feito pojr

que a reposição de peças, tais como, válvulas, suportes, tubu

lações, etc, têm participação predominante no cômputo geral

da energia deste item. Enquanto que, para a energia a ser re-

querida diretamente pelas centrais, o emprego destes mesmos

fatores se deveu, exclusivamente, ã pequena influência des-

te item, nos resultados finais.

Além do método de cálculo da energia consumida na cons

trução da central nuclear, por meio de conversões dos custos

de construção (em dólares), para valores energéticos (joules),

utilizando relações (energia/custo), existe um segundo méto-

do. Este consiste no levantamento quantitativo dos materiais

necessários a construção da usina (tais como, aço, alumínio.
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etc.) e, através de informações relativas à energia requerida

na produção, destes materiais, pode-se avaliar o investimento

energético total na construção. Entretanto, tem sido observa-

do que por este segundo método, sempre se chega a custos eneir

gêticos inferiores aos encontrados pelo primeiro (ver Tabela

(9-6)). A razão desta discrepância é que, os custos indiretos

TABELA (9-5)

ENERGIA TOTAL REQUERIDA EM UMA CENTRAL PWR DE 1240 MW.

ENERGIA REQUERIDA DIRETAMENTE

Combust ível d i e s e l : 382 m3; 38.,6531 GJ/m3

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO

ENERGIA REQUERIDA NA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL

(admi t indo uma v i d a média de 30 anos)

Energia nos materiais de construção

Energia direta na construção

ENERGIA TOTAL CONSUMIDA PELA CENTRAL POR ANO

E N E

Elé t r ica

MWh

9.492

7.263

320

17.075

R . G I A

Térmica

GJ

14.764

319.269

301.506

72.527

708.066

de energia associados â construção, não são contabilizados no

segundo método, enquanto que o primeiro permite leva-los em

conta. Um exemplo de custo indireto é o da energia ne

cessaria â produção do aço que será utilizado na fabricação

das maquinas que forjarão o aço a ser utilizado na constiução

da central nuclear. Estes custos indiretos de energia são con

tabilizados quando se usa a razão (energia/custo), porque os
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custos das maquinas são incluidos no preço do aço ao consumi-

dor. As quantidades dos materiais necessários a construção de

uma central estão ilustradas na Tabela (9-6). Nela pode-se no

tar a predominância do aço dentre todos os outros materiais ,

com uma participação aproximada de 781 do peso total, contri-

buindo assim com cerca de 72% do consumo total de energia.

Procurando relacionar o consumo energético na produ -

ção do aço no Brasil, com o observado nos Estados Unidos da

America, fez-se, pelo BALANÇO ENERGÉTICO GLOBAL DE USINAS SI-

DER0RGICAS*- ' , um levantamento que esta resumido na Tabela

(9-7) . Nela pode-se observar que o consumo mais elevado de e-

nergia por tonelada de aço (46 GJ/t) produzido pela Cia. Sj.

derúrgica Nacional ê inferior ao verificado nos Estados Uni -

dos (50 GJ/t), como está mostrado na Tabela (9-6). Entre

tanto, segundo o Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear,

no momento, somente a USIMINAS possui tecnologia avançada na

fabricação de aços planos de alta qualidade, em condições de

produzir chapas de aço, possíveis de serem utilizadas, na fa-

bricação de equipamentos destinados a aplicações em centrais
ri 21

nucleares *• J. Assim, na ausência de maiores detalhes relaci£

nados, dentre outros, ao percentual da futura participação

das siderúrgicas nacionais no fornecimento de chapas, tubos e

outros produtos de aço na implantação das instalações nuclea-

res, não foi possível fazer uma análise mais detalhada neste

setor. Uma análise que permitisse considerar, na contabiliza-

ção do consumo de energia, a influência da futura participa -

ção das siderúrgicas nacionais, no fornecimento de parte do

aço a ser requerido durante a construção, não sõ das centrais

nudeoelétricas, mas também de todas as usinas que integrarão

o ciclo do combustível nuclear.
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TABELA (9-6)aJ

INVESTIMENTO ENERGÉTICO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL NU-

CLEAR CALCULADO PELA RELAÇÃO (ENERGIA/TONELADA).

MATERIAL

AÇO

COBRE

MANGANÊS

NÍQUEL

ZINCO

ALUMÍNIO

CHUMBO

PRATA

OUTROS6)

TOTAL

QUANTIDADE

APROXIMADA

UTILIZADA

NA USINA NU

CLEAR (TO -

NELADAS)b)

20.000

4.000

• 800

200

200

90

15

2

400

25.707

PERCENTAGEM

EM PESO DO

MATERIAL NO

TOTAL

77,800

15,560

3,112

0,778

0,778

0,350

0,058

0,008

1,556

100

ENERGIA

REQUERIDA

NA PRODUÇÃO

DE UMA TONE

LADA

(GJ)C)

50

79

49

5

53

246

49

106

77£>

-

TOTAL

CGJ)d)

1.000.000

320.0U0

39.000

1.000

11.000

22.000

740

210

31.000

1.400.000

a) FONTE: REFERÊNCIA N* 9, Total Energy Investment in Nuclear

Power Plants.

OBSERVAÇÃO: O total de 1.400.000 GJ encontrado por este méto-

do ê aproximadamente dez vezes menor do que a energia determi

nada utilizando razões (energia/custo) Qs.000.000 GJ para o

PWR de 1000 Mff] .
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TABELA (9-6) - cont.

b) Uma -ĵ ina de /Í240 MW.

c) Os valores mais elevados citados nas referências consulta-

das.

d) Coluna 2 x coluna 4. Estes resultados são para uma central

de 2240 MW.

e) Outros materiais inclui asbestos(90 t), cromo (300 t) e p£

quenas quantidades de berilo, cãdmio, ouro, mercúrio, mo -

libdênio, platina, estanho e tungstênio.

f) As energias requeridas pelos materiais citados na nota (e)

não foram encontradas, o que implicou na utilização do va-

lor médio da coluna 4.
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TABELA (9-7)

ENERGIA REQUERIDA NA

USINA

SIDERÚRGICA

AÇOS FINOS PIRATI-

ACESITA (CIA. DE

AÇOS ESPECIAIS

ITABIRA)a)

C.S.B.M. (CIA. SI-

DERÚRGICA BELGO -

MINEIRA)a)

MANNESMANN S/A

(USINA BARREIRO)a^

CIA. SIDERÚRGICA

NACIONAL (USINA

PRES. VARGAS)a)

COSIPA (CIA. SIDE-

RÚRGICA PAULISTA)a)

USIMINASb)

PRODUÇÃO DE AÇO NO

PRODUÇÃO

(TONELADA/ANO)

99.000

320.000

760.000

600.000

2.000.000

.1.600.000

-

BRASIL.

ENERGIA REQUERIDA

NA PRODUÇÃO Dli

UMA TONELADA

GJ

29

42

22

28

46

35

24

FONTES: a) REFERENCIA N* 10, Balanço Energético Global de
ÜsinS^ Siderúrgicas.

b) REFERENCIA N? 11, USIMINAS.
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10. REPROCESSAMENTO DO COMBUSTÍVEL IRRADIADO

10.1'. Aspectos gerais

Esta e a parte mais "delicada" do ciclo do corabustí -

vel nuclear, porque está diretamente relacionada ã produção do

plutônio físsil, que é, juntamente com o urânio altamente enri_

quecido, a matéria prima principal para a fabricação de armas

nucleares.

Nas condições atuais, a etapa reprocessamento esta

sendo feita em escala comercial apenas por uma ou duas usinas

em todo o mundo, mas tudo indica que, num futuro muito prõxi -

mo, ela vira a ocorrer em vários países. Na Alemanha, desde

1959, varias empresas e institutos de pesquisas tem investiga-

do o reprocessamento de elementos combustíveis irradiados. A

partir de 1971, começou a funcionar na Alemanha uma pequena u-

sina de reprocessamento, com a qual adquiriram uma razoável ex

periência na área de reprocessamento de elementos combustíveis

de reatores a água leve. A seguir foi iniciado o projeto de

uma grande usina com capacidade de reprocessar 1400 toneladas

anuais de combustíveis irradiados.

Dentro do acordo Brasil-Alemanha, firmas alemães pres-

tam â NUCLEBRÃS assistência técnica para a construção de uma

usina experimental para reprocessar os elementos combustíveis

a serem irradiados nos reatores brasileiros. Esta unidade pil£

to, de pequenas proporções, devera ser construída até o final

da década dos 80, com capacidade para reprocessar 10 kg de ur£

nio por dia (uma unidade comercial reprocessa no mínimo 1800

kg diários) *• '. Enquanto que, uma usina de grande porte sõ de-

verá ser construída quando o Brasil contar com pelo menos 60

mil megawatts elétricos em usinas nucleares, segundo o

presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Dr. Hervã-

sio de Carvalho*- K

Com a execução do reprocessamento, a reciclagem, tan-

to de urânio quanto de plutônio, poderá ser utilizada no ciclo

do combustível nuclear. Entretanto a reciclagem de plutônio em

reatores a água leve não será a solução definitiva para evitar

uma possível carência de urânio no mercado mundial. Ela pode

ser considerada como sendo uma forma atrativa de armazenagem ,
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antes que seja utilizada em Teatores regeneradores. Esta re -

ciclagem:

a) Reduz as quantidades, tanto de urânio quanto.de trabalho

separativo, requeridas no processo de enriquecimento, im -

plicando, consequentemente, numa redução do consumo energé

tico.

b) Permite uma reutilização racional de parte do urânio irra-

diado.

c) Aumenta a flexibilidade no caso de uma escassez momentânea

de urânio enriquecido, e

d) estimula a pesquisa e a indústria do plutônio, com o obje-

tivo precípuo de aproveitar ao máximo os materiais presen-

tes no urânio irradiado, procurando reduzir continuamente

os grandes problemas relacionados ã estocagem dos rejeitos

radiativos.

Um reator a ãgua pressurizada (PWR) com uma potência

elétrica'líquida"de 1000 MW produz 240 kg de plutonio por ano.

0 Brasil pretende instalar ate o final deste século cerca de

10.546 MW. Assim, a partir do primeiro ano de funcionamento das nove

centrais brasileiras, haverã uma produção anual de aproximad£

mente 2.531 kg de plutônio, o que jã justificaria a existên -

cia da usina piloto atualmente em estudos.

Até o momento, a reciclagem do plutônio nos reatores

a água leve parece ser o meio mais eficaz a-ser adotado para se

conseguir a redução da demanda de urânio enriquecido, ate que

se consiga um completo desenvolvimento industrial que possibi

lite a futurd introdução dos reatores regeneradores em escala

comercial.

Analisando a energia requerida no reprocessamento do

combustível irradiado em reatores a ãgua leve considerou-se »

como nos outros casos, primeiramente a energia requerida dire

tamente, em seguida o conteúdo energético dos materiais necc£

sãrios ao processamento do combustível irradiado e finalmente

a energia requerida na construção da usina de reprocessamento.

Como em outros processos no ciclo do combustível, nos quais
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se utiliza de extensivos tratamentos químicos, o conteúdo ene£

gêtico dos materiais requeridos no processo é um dos maiores

contribuintes para o consumo total de energia.

Utilizando-se do S.R.I. Report(-2-), R.M. ROTTY et

aiiis ' estimaram a energia requerida diretamente. Por meio d£

le obtiveram também as informações sobre o custo em dólares pja

ra os materiais e suprimentos necessários a operação da usina.

Estes custos foram levados e processados no I.E.A. TOTEN Pro -

gram, obtendo-se assim o conteúdo energético dos materiais do

processo. Como ocorreu em muitas das outras edificações neces-

sárias ao ciclo do combustível, novamente foi calculada a enê r

gia consumida na construção da usina, pelo TOTEN Program,

que processou os dados retirados do BECHTEL REPORT^4'.

A Tabela (10-1) apresenta a energia total requerida no

reprocessamento de cada tonelada de combustível irradiado por

reatores a ãgua leve.
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TABELA (10-1)

CONSUMO DE ENERGIA NO REPROCESSAMENTO DE

IRRADIADOS EM LWR* (USINA COM CAPACIDADE

COMBUSTÍVEIS

DE REPROCESSAR

ANUALMENTE 1500 TONELADAS DE COMBUSTÍVEIS IRRADIADOS).

ENERGIA REQUERIDA DIRETAMENTE

Eletricidade: 10,6 MWh

Outros combustíveis: 7,0 GJ

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO

ENERGIA NA CONSTRUÇÃO DA USINA

(admitindo uma vida media de 30 anos)

Energia nos materiais de construção

5,5 MWh + 215 GJ

Energia direta na construção

0,2 MWh + 55 GJ

ENERGIA TOTAL POR TONELADA DE COMBUSTÍ-

VEL IRRADIADO REPROCESSADO

E N E R G I A

Elétrica

MWh

10,6

3,6

5,5

0,2

19,9

Térmica

GJ

7
99

215

55

376

Tabela elaborada a partir dos dados da Referência n9 3.

* LWR - LIGHT WATER REACTOR - Reator a água leve.
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11. DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS REJEITOS RADIATIVOS

O Brasil, dentro do acordo, não estocara o plutônio

e sim o convertera em elemento combustível para o reator.

A disposição e estocagem dos rejeitos • radiativos

juntamente com o reprocessamento, são os processos que atual-

mente apresentam os maiores problemas. Suas soluções são inadia

veis para que a exploração da energia nuclear possa ser fei-

ta por toda a humanidade, sem o perigo da proliferação de ar-

mas nucleares e da grande ameaça da contaminação do meio am -

biente. Esta ameaça esta sobretudo na presença do plutônio

físsil, que ê o elemento mais importante no material radiati-

vo. Sua meia vida chega a atingir 24.000 anos, representando

assim, um perigo em potencial cada vez maior para as gerações

vindouras. Portanto, as soluções dos problemas tecnológicos

de gerenciar e confinar principalmente os rejeitos nucleares

de alto nível de radiatividade, são decisivas para um suces -

so duradouro da indústria nuclear.

No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear

decidiu,que os rejeitos radiativos a serem produzidos pela

usina nuclear de Angra-1 (95$ do total ê de baixa radiativida.

de), serão armazenados em tambores de aço carbono de 200 li -

tros ou em containers de concreto' . Angra-1 produzirá 600

m /ano, equivalente a 250 tambores por mês. Quanto ã armazenei

gem dos rejeitos de alta radiatividade.resultantes do proces-

samento do urânio, ainda se encontra em estudos preliminares.

11.1. Energia requerida na disposição e estocagem dos

rejeitos radiativos

Como no caso do reprocessamento, a disposição e est£

cagem dos rejeitos radiativos não apresenta um significativo

consumo de energia.

Entretanto, embora as analises demonstrem que a e -

nergia requerida durante a disposição dos rejeitos radiativos

de alto nível seja pequena, comparada com as outras energias

requeridas no ciclo do urânio combustível, ela não deve ser
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desprezada, principalmente pela elevada importância desta fa-

se em todo o ciclo. 0 consumo de energia direto, o conteúdo

energético dos materiais e a energia na construção, foram to-

das consideradas como nos outros processos do ciclo do combus_

tível. Neste caso, tem-se novamente o conteúdo energético dos

materiais do processo, como o item predominante no consumo

total. Os valores relativamente altos encontrados para a ener_

gia contida nos materiais do processo, podem ser explicados pe-

la necessidade de se utilizar grandes quantidades de cimento

hidráulico e aço nos recipientes empregados pela atual tecno-

logia de disposição e estocagem dos rejeitos com alto nível

de radiatividade.

Dispondo-se de informações contidas no S.R.I.

Report^• ' e no Bechtel Data^ \ foram determinados por R.M.

ROTTY et alii^ ', o conteúdo energético dos materiais do pro-

cesso e a energia consumida na construção da usina, utilizan-

do-se do I.E..A. TOTEN Program. A Tabela (11-1) apresenta os

resultados encontrados na estimativa do consumo energético no

•' ratajnento de rejeitos de alto nível.
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TABELA (.11-1)

ENERGIA CONSUMIDA NA DISPOSIÇÃO D£ REJEITOS COM ALTO Nl-

VEL DB RADIATIVIDADE, BASEANDO-SE NUMA USINA COM CAPACI-

DADE DE EMBALAR 2000 TAMBORES DE REJEITO POR ANO (CEN -

TRAIS NUCLEARES DE 626, 1000 e 1240 MW,

TIVAMENTE, 7, 10 e 13 TAMBORES POR ANO)*

ENERGIA REQUERIDA DIRETAMENTE

Eletricidade

Combustível líquido (suponhamos óleo
diesel)

378,5 m3 ; 38,6531 GJ/m3

ENERGIA NOS MATERIAIS DO PROCESSO

ENERGIA NA CONSTRUÇÃO DA USINA

(Supondo uma vida média de 10 anos)

Energia nos materiais de construção

19.619 MWh + 866.809 GJ

Energia direta na construção

1.578 MWh + 747.362 GJ

ENERGIA TOTAL NA USINA DE DISPOSIÇÃO DE

REJEITOS/ANO

PARA CADA REATOR OPERANDO COM 626 MW

PARA CADA REATOR OPERANDO COM 1000 MW

PARA CADA REATOR OPERANDO COM 1240 MW

REQUEREM,
)
•

E N E R

Elétrica

MWh

870

30.389

1.962

158

33.379

117
167
217

RESPEÇ

G I A

Térmica

GJ

14.632

1.112.244

86.681

74.756

.288.293

4.509

6.442

8.374

FONTE: REFERENCIA N9 4, Net Energy from Nuclear Power.
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'^TABELA (11-1) - cont.

*) 0 numero de tambores requeridos anualmente por cada uma das

centrais de 626 e 1240 MW, foram encontrados, levando-se em

conta a relação de proporção direta existente entre a potência

"líquida"de saída de cada usina e sua respectiva produção de r£

jeitos radiativos. Tendo-se como referência os dados relativos

a uma central de 1000 MW, chega-se a 6,3 e 12,4 tambores (que

foram arredondados para 7 e 13 tambores anuais), respectivamen

te, para as usinas de 626 e 1240 MW. Este arredondamento para ei

ma no numero de tambores, obedece â norma preestabeleeida, que

ê de procurar não subestimar o consumo energético. Contudo, c£

mo a energia requerida neste processo e muito baixa, as in-

fluencias destes arredondamentos praticamente não existirão

no cômputo geral da energia investida no ciclo do urânio com -

bustível.



12. ENERGIA REQUERIDA NOS TRANSPORTES

12.1. Aspectos gerais

O urânio combustível precisa ser transportado de uma

usina de processamento para outra, entre cada um dos vários

processos que constituem todo o seu ciclo. Entretanto, devido

ao curto período de tempo, decorrido desde a assinatura do

acordo teuto-brasileiro, que marcou a entrada do Brasil na

era da exploração da energia nuclear para fins pacíficos, ain

da não se dispõe nem mesmo de uma distribuição geográfica pre

liminar, de todas as usinas que integrarão diretamente o com-

plexo nuclear brasileiro. Até o momento, tem-se como certo,

apenas os seguintes itens:

a) Uma fábrica de equipamentos nucleares em Itaguaí, RJ, ina_u

gurada em maio de 198CT '.

b) Em 1981, deverá ser dada a partida na primeira central nu-

clear, com 626 MW em Angra dos Reis (RJ). Além desta, es -

tão sendo construídas no mesmo local, mais duas centrais,

com 1240 MW cada uma, previstas para entrarem em operação,

uma em 1987 e outra em 1989. Mais duas usinas, também com

1240 MW, estão programadas para serem instaladas entre

Peruibe e Iguape, no litoral do Estado de São Paulo^ .

c) Os processos de mineração e de beneficiamento do minério

de urânio, pelo menos em sua fase inicial, se concentrarão

na cidade de Poços de Caldas, MG' '.

d) Em Resende (RJ), estão sendo instaladas as usinas de con -

versão do U,0g em UF, e a de enriquecimento do urânio,

alem de uma fabrica de elementos combustíveis (3)

e) E, finalmente, já está praticamente definido que a primei-
ra usina de reprocessamento de urânio irradiado, será ins-
talada em Vitoria, no Espírito Santo*• ' .

Quanto ã usina de disposição e estocagem dos rejei -
tos radiativos que complementará o ciclo, ainda não foi defi-
nida a sua localização. Além do mais, não está totalmente de-
terminada a malha viária e os meios de transportes que serão
utilizados na condução do material nuclear. Assim, neste estii
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do serão adotados alguns dados dos E.U.A., relacionados prin-

cipalmente a expedição dos rejeitos radiativos, visto que se-

rão necessários, e ainda não estão definidos no programa nu -

clear brasileiro. Mesmo porque isto não terá praticamente ne-

nhuma influência no quadro geral do consumo energético, pois,

como será mostrado a seguir, a contribuição deste item é, sem

dúvida, desprezível em relação à dos outros processos.

A existência de várias jazidas de urânio, tanto noSu

deste brasileiro quanto nas regiões-vizinhas, veio favorecer a sua ex

ploração, visto que esta é" a região mais desenvolvida, e que

apresenta a maior demanda energética do país. Consequentemen-

te, pelo menos em termos de distância (geração de energia-con

sumidor) , esta é a região mais indicada para a localização da

maior parte das instalações nucleares. Isto fará com que o ma

terial nuclear percorra distâncias menores, durante a sua pa^

sagem pelas várias usinas que constituirão o ciclo, mesmo as-

sim a energia requerida no transporte do material associado

ao ciclo do combustível, deve ser cuidadosamente considerada.

Porque, juntamente com o material combustível, serão trans

portadas várias formas adicionais de recipientes de expedição,

além de outros materiais imprescindíveis à condução da carga

nuclear. Estes cuidados extras acarretam também, custos adi -

cionais de energia, mas têm como objetivos principais, evitar

qualquer tipo de perda ou extravio do material, bem como pro-

teger as populações e os bens situados próximos ãs áreas pe -

Ias quais passam estes carregamentos radiativos.

As distâncias entre as usinas de beneficiamento e ni£

neração são geralmente muito pequenas; na maioria dos casos

as operações de beneficiamento se realizam nos locais mais

próximos das minas que fornecem o minério. No caso brasilei -

ro, isto foi observado, visto que tanto a mineração quanto o

beneficiamento do minério de urânio se realizarão, inicialmcn

te, em Poços de Caldas, MG. A primeira conseqüência dest;i

disposição está na redução da energia a ser requerida no

transporte do minério. Porque, para uma determinada capacida-

de de operação da usina de beneficiamento, haverá a possibiJj^

dade da utilização de um menor número de caminhões e de via -
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gens, o que significa uma redução, tanto na energia a ser re-

querida na construção dos caminhões necessários ao transporte,

quanto na quantidade de combustível a ser consumida por eles.

Por serem muito pequenas, ambas foram incluídas ria contabili-

zação total da energia requerida na execução do processo de

beneficiamento do minério de urânio.

Com relação ao transporte do concentrado de urânio

na forma de U,0g "yellow cake", da usina de beneficiamento pa

ra a de conversão» onde será transformado em •"• hexaflupreto

de urânio (UF6) » R.M. ROTTY et alii^
5' adotaram um fator de

expedição de 1,5. 0 fator de expedição foi definido como sen-

do a razão entre a quantidade total de material e de : carga

ütil a ser transportada entre as usinas, no ciclo do combus-

tível. 0 acréscimo de 50$ na expedição do "yellow cake" leva

em conta o oxigênio contido no U3O0» °s recipientes e outros

materiais de proteção exigidos na condução deste carregamen -

to. Multiplicando este fator de expedição por 1,7835 MJ por

tonelada por quilômetro^ \ para transportes em caminhões c

pela distância que separa as cidades de Poços de Caldas, MG, e

Resende, RJ, 288 km (aproximadamente 300 km), chega-se a

0,803 gigajoules de energia que devera ser requerida no tran£

porte de uma tonelada de urânio natural da usina de benefici£

mento para a de conversão. Este resultado está indicado na

Tabela (12-2).

Do mesmo modo, a energia a ser consumida na condução

do hexafluoreto de urânio da usina de conversão para a de en-

riquecimento, pode ser obtida multiplicando o respectivo fa -

tor de expedição pela distância, admitida em cerca de 100 km

(tanto a usina de conversão quanto a de enriquecimento se lo-

calizarão na mesma cidade), vezes os 1,7835 MJ/(t.km), encon-

trando-se o total de 0,400 gigajoules por tonelada de urânio

natural. Neste caso, adotaram^ ^ 2,24 para o fator de expedi-

ção visando contabilizar os recipientes requeridos no trans -

porte do hexafluoreto de urânio.

Apôs o enriquecimento, ficará muito menor a quantidji

de de material que deverá ser expedida. Assim, ao invés de se

basear o consumo de energia no transporte de uma tonelada de
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urânio natural, será escolhida agora como unidade, uma tonela-

da de urânio enriquecido ou de combustível de reator. Isto se

verificara nos transportes entre a usina de enriquecimento e a

fabrica de elemento combustível, a fábrica de elemento combus-

tível e a central nuclear, a central nuclear e a usina de ro -

processamento e finalmente entre as usinas de tratamento de r£

jeitos radiativos e a de estocagem. Nestas fases subsequentes

ao enriquecimento, excetuando a mudança de referência mencio -

nada, o procedimento para o calculo dos respectivos consumos

de energia serão idênticos aos descritos anteriormente, no

transporte do urânio natural entre as usinas de beneficiamento

e de conversão, e de conversão para a de enriquecimento. Para

cada caso, foi estimado um fator de expedição que quando multi^

plicado pela distância em quilômetros e pela respectiva inten-

sidade de energia de expedição por tonelada e por quilômetro ,

permitiu que se encontrasse o consumo direto de energia no

transporte de uma tonelada de urânio enriquecido.

Na Tabela (12-2) podem ser vistos os resultados encon

trados. Em quase todos os itens foi considerado o transporte

exclusivo por caminhões, utilizando-se dos 1,7835 MJ/(t.km),

exceto no caso da expedição do combustível irradiado, da cen -

trai nuclear para a usina de reprocessamento, onde considerou-

se uma parte da carga sendo transportada por via férrea, cujo

fator de intensidade de energia de expedição corresponde a

0,3606 (5)

Para se obter uma estimativa do consumo direto de c -

nergia nos transportes efetuados em todo o ciclo do combustí -

vel nuclear, basta multiplicar as toneladas de urânio natural,

pelo total em energia direta requerida nos transportes verifi-

cados anteriormente ao enriquecimento, ou seja, 1,203 gigajou

les por tonelada, Tabela (12-2), e em seguida somar ao produ -

to das toneladas de urânio enriquecido pelos 268,714 gigajou -

les por tonelada de combustível.

Na contabilização da componente indireta da energia ,

consideraram'••' o conteúdo energético tanto dos caminhões c

vagões utilizados, quanto dos materiais e equipamentos associ£
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dos aos processos de carregamento, condução e descarregamcnto

do material nuclear. Neste caso, estimaram esta componente co

mo sendo uma fração do combustível consumido diretamente. Por

exemplo, os caminhões consomem uma determinada quantidade de

energia direta, que é facilmente medida. Assim, admitiram que

a energia envolvida indiretamente na construção dos caminhões

seria diretamente proporcional ao consumo direto, ou seja.

Eic = Kl (12-1)

em que:

Energia requerida indiretamente na construção do

caminhão.

Energia consumida diretamente pelo caminhão.

Constante de proporcionalidade.

E.

,

K,

Para determinar o valor de 1^, R.M. ROTTY et

fizeram o levantamento do consumo energético das fábricas de

caminhões americanas, admitindo-se novamente, que o consumo

indireto nas fábricas fosse também proporcional ao consumo d±

reto, nelas verificado. Assim, tem-se que:

(12-2)

onde:

Eic

J df

Energia indireta associada i construção de cada
caminhão.
Energia requerida diretamente pelas fábricas de

caminhões.

Número de caminhões produzidos.

K- = Constante de proporcionalidade.
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E, finalmente, dispondo-se de matrizes energéticas,

calcularam a componente indireta requerida pelas fábricas, che_->•

Assim, como
L v

dimensionada a constante Kn.

gando, consequentemente aos valores de K_ e E!

E.
íc

E! , pôde serxc

Na Tabela (12-1) estão resumidos os valores encontra-

dos por R.M. ROTTY et alii^ ' para os transportes no programa

nuclear dos Estados Unidos da América.

TABELA (12-1)

CONSUMO DE ENERGIA NOS TRANSPORTES DO URÂNIO NATURAL E DO

URÂNIO ENRIQUECIDO NO PROGRAMA NUCLEAR DOS ESTADOS UNIDOS

DA AMERICA.

CONSUMO DIRETO NO TRANSPORTE DE UMA TONE-
LADA DE URÂNIO NATURAL

CONSUMO INDIRETO NO TRANSPORTE DE UMA TO-
NELADA DE URÂNIO NATURAL

TOTAL REQUERIDO NO TRANSPORTE DE UMA TO -
NELADA DE URÂNIO NATURAL

CONSUMO DIRETO NO TRANSPORTE DE UMA TONE-
LADA DE URÂNIO ENRIQUECIDO

CONSUMO INDIRETO NO TRANSPORTE DE UMA TO-
NELADA DE URÂNIO ENRIQUECIDO

TOTAL REQUERIDO NO TRANSPORTE DE UMA TO -
NELADA DE URÂNIO ENRIQUECIDO

E N E

Elétrica

MWh

0

0

2,

2,

,105

,105

264

264

R G I A

Térmica

GJ

8

6

15

185

142,

328,

,609

,603

,212

881

562

443

FONTE: REFERÊNCIA Nç 5, Net Energy from Nuclear Power.
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Dividindo-se os consumos de energia indireto pelo

direto, apresentados na Tabela (12-1), encontra-se 0,767, pa-

ra o transporte, tanto do urânio natural, quanto do urânio en

riquecido. Em seguida, multiplicando os valores estimados pa-

ra a energia direta a ser consumida no Brasil, Tabela (12-2),

por 0,767, chega-se a 0,923 e 206,104 gigajoules, que também

estão registrados na Tabela (12-2), correspondendo ao total

de energia térmica a ser consumida . indiretamente no Brasil, respec

tivamente, nos transportes de uma tonelada de urânio natural e de u-

rânio enriquecido, consideradas as distâncias aproximadas das

instalações a serem instaladas no país.

Agora, dividindo-se os valores do consumo indireto

de energia térmica verificados no Brasil, Tabela (12-2), pe -

los dos Estados Unidos da América, Tabela (12-1), encontra -

se 0,140 e 1,446, respectivamente, nos transportes do urânio

natural e do enriquecido. Em seguida, multiplicando-se 0,140

e 1,446 pelos respectivos valores das componentes elétricas

requeridas nos E.U.A. , Tabela (12-1), obtém-se 0,015 e 3,274

megawatts-horas. Estes resultados estão incluídos na Tabela

(12-2) e representam as componentes elétricas do consumo de

energia indireta total a se verificarem nos transportes de

cada tonelada de urânio natural e de enriquecido, respectiva-

mente, no território brasileiro.

Finalizando, pode-se agora, confirmar o que foi di-

to no início deste capítulo, simplesmente observando os valo-

res apresentados na Tabela (12-2). Esta rápida observação c

suficiente para se concluir que a energia a ser consumida nos

transportes do urânio natural e do combustível do reator,

será realmente insignificante em comparação com a que será re

querida nos outros processos que integrarão o ciclo do combus

tível nuclear no Brasil. Este fato torna em princípio viável,

e do ponto de vista energético desejável que as instalações

de maior consumo do ciclo do combustível nuclear sejam localî

zadas em regiões onde seja disponível outras formas de enor -

gia (principalmente hidroeletricidade) já que o transporte

do produto final não tem grande significado dentro do balanço

energético. Já nas operações de reprocessamento ou tratamento
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de combustíveis irradiados ou rejeitos deve-se levar em conta

o fator . segurança e evitar deslocamentos desnecessários.

TABELA (12-2)

ENERGIA A SER REQUERIDA NOS TRANSPORTES DC URÂNIO NATURAL

E DO URÂNIO ENRIQUECIDO, NO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO.

A) CICLO ANTERIOR AO

ENRIQUECIMENTO

(por tonelada de

urânio natural)

USINA DE BENEFI-
CIAMENTO PARA A

DE CONVERSÃO

USINA DE CONVER-

SÃO PARA A DE EN

RIQUECIMENTO

Fator

de expe
aT

diçãoaj

1,50

2,24

Distân-

cia em

km

300

100

MJ por

t por

km

1,7835

1,7835

ENERGIA DIRETA NO TRANSPORTE DE UMA TONELA-

DA ÜE URÂNIO NATURAL

ENERGIA INDIRETA NO TRANSPORTE DE UMA TONE-

LADA DE URÂNIO NATURAL

ENERGIA TOTAL NO TRANSPORTE DE UMA TONELADA

DE URÂNIO NATURAL

E N E

Elétric

MWh

0,015

0,015

R G I A

Térmica

GJ

0,803

0,400

1,205

0,923

2,126
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TABELA (12-2) - cont.

ENERGIA A SER REQUERIDA NOS

E DO URÂNIO ENRIQUECIDO NO

B) CICLO POSTERIOR

AO ENRIQUECIMENTO
(por tonelada de
urânio enriqueci-
do)

DA USINA DE ENRI-
QUECIMENTO PARA A
FÁBRICA DO ELEMEN

TO COMBUSTIVELb^

DA FÁBRICA DO ELE
MENTO COMBUSTÍVEL
PARA A CENTRAL

NUCLEAR0^

PA CENTRAL NU -
CLEAR PARA A USI-
NA DE REPROCESSA-
MENTO:

(por estrada de
rodagem) '

(por via férrea)'

EXPEDIÇÃO DO RE-
JEITO RADIATI -

voe)
RECICLAGEM DE URA
NIO E PLUTONIOf)

Fator

de expe
diçãoa^

4,00

7,00

100

30

10

2,25

ENERGIA DIRETA NO TRANSPORTE
DE URÂNIO ENRIQUECIDO

TRANSPORTES DO
PROGRAMA

Distân-

cia em

km

100

600

1.200

1.400

1.600

700

NUCLEAP

MJ poi

t por

km

1,7835

1,7835

1,7835

0,3606

1,7835

,7835

DE UMA TONELADA

ENERGIA INDIRETA NO TRANSPORTE DE UMA
LADA DE URÂNIO ENRIQUECIDO

TONE -
•

ENERGIA TOTAL NO TRANSPORTE DE UMA TONELADA

DE URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO NATURAL

i BRASILEIRO.

1 E N E R G I A

ElétriCc

MWh

3,274

3,274

Térmica

GJ

0,713

7,491

214,020

15,145

28,536

2,809

268,714

206,104

474,818
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TABELA (12-2) - cont.

. ' a) O fator de expedição ê definido^ ' como sendo a razão entre

o peso bruto do carregamento, pelo peso líquido da carga

útil (urânio natural, urânio enriquecido ou combustível de

reator).

b) As primeiras usinas brasileiras de enriquecimento e de fa -

bricação do elemento combustível se localizarão em Resende,

RJ. Por isto, adotou-se os 100 km para a distância a ser

percorrida pelo carregamento de urânio enriquecido que dev£

rã ser transportado entre estas duas usinas.

c) Das centrais nucleares atualmente planejadas, as que esta -
rão mais distantes da futura fábrica de elementos combustí-
veis de Resende, RJ, são as que serão construídas no lito -
ral paulista, entre as cidades de Peruibe e Iguape. Assim ,
sabendo-se que Iguape dista de Resende em cerca de 520 km
por estradas de rodagem, adotou-se 600 km para o percurso a
ser coberto pelos caminhões que irão transportar o elemento
combustível da fabrica para as centrais nucleares.

d) As distâncias aqui apresentadas são valores, arredondados
para cima, dos atualmente existentes entre as cidades de
Vitoria, no Espírito Santo, e Iguape, em São Paulo. As dis-
tâncias reais são aproximadamente 1150 km por rodovias e
1310 por via férrea.

e) A localização da usina de disposição e estocagem de rejei -
tos no território brasileiro, ainda não foi definida. Assim,
os 1.600 km aqui apresentados, correspondem ã distância média
vigente nos E,U,A. entre as usinas de.reproeessamento, disposição, esto-
cagem ç-as regiões de deposição.dos rejeitos radiativos1- ,

f) Aqui, os 700 km estão relacionados aos 630 km de estradas
de rodagem que interligam as cidades de Resende, RJ, e VitçJ
ria, no litoral do Espírito Santo.

Para todas as distâncias nos itens b, c, d, e e f, fo-
ram adotados valores maiores do que os que estão atualmente
planejados, porque, em vista da vastidão territorial do Bra -
sil, a tendência do programa nuclear é de envolver localidades
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TABELA (12-2) - cont.

mais distantes, Com isto, a distância média (que ê utilizada

na contabilização da energia consumida nos transportes), a

ser encontrada entre cada duas usinas consecutivas, tende a

crescer, na medida em que o complexo nuclear seja estabeleci

do e se desenvolva com a instalação de novas unidades geradc>

ras e de processamento do combustível..
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13. ENERGIA A SER REQUERIDA NA PRODUÇÃO DE UMA TONELADA DE

COMBUSTÍVEL DE REATOR E NA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE

SISTEMAS DE POTÊNCIA NUCLEAR.

13.1. Quantidade de energia necessária a produção de uma

tonelada de combustível de reator.

Como sera mostrado neste capítulo, a energia reque-

rida na produção do urânio combustível representa o investi -

mento principal no cômputo geral do consumo energético, duran

te os trinta anos de vida média do sistema. Esta é também a

que apresenta a maior quantidade de problemas em sua obtenção,

visto que dentre outros, ela depende das características par-

ticulares de cada mina e do grau de desenvolvimento da tecno-

logia dos processos envolvidos no ciclo.

As Figuras (13-1) e (13-2) apresentam, resumidamen-

te, o quanto o Brasil deverá despender em energia, na obten -

ção de uma tonelada de urânio combustível, respectivamente,

considerando um ciclo sem reciclagem e outro com reciclagem

de U e Pu.

As quantidades de urânio natural e UTS requeridas

pela usina de enriquecimento com 0,25% de 235U no rejeito

foram obtidas da Tabela (3-10) ou (3-11). Os valores das quan

tidades de urânio natural mostrados nas Figuras (13-1) e

(13-2), para os processos anteriores ao enriquecimento foram

mantidos como sendo os mesmos que os requeridos na entrada da

usina de enriquecimento. Isto foi feito porque suas variações

já foram consideradas nos cálculos das energias consumidas p£

los respectivos processos. Assim, os consumos de energia em

cada um dos processos precedentes ao enriquecimento, estão re

lacionados â quantidade de urânio natural requerida pela usi-

na de enriquecimento.

Os consumos totais de energia térmica e elétrica

por tonelada de urânio natural, nos processos de mineração,

beneficiamento e conversão, foram tomados nas Tabelas (4-6),

(5-6) e (6-1), respectivamente. Enquanto que das Tabelas

(7-4) e (8-1) foram obtidas as componentes energéticas do
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consumo total por kg UTS e por tonelada de urânio enriquecido,

respectivamente, para os processos de enriquecimento e fabrica

ção do elemento combustível (sem reciclagem). Ao considerar o

ciclo com reciclagem de urânio e plutônio, as energias requer^

das na fabricação do elemento combustível foram retiradas da

Tabela (8-2).

Adotando-se (1 J = 2,778.10"10 MWh) e 1 MWh = 0,29

tEP(toneladas equivalentes de petróleo) , a produção de uma

tonelada de combustível nuclear requer 8.460 e 6.010 tEP, re^

pectivamente, em um ciclo sem e com reciclagem de U e Pu.

A queima de cada tonelada de elemento combustível

nas termonucleares de 626 ou 1240 MW, gerará 2,40.10 MWh de

eletricidade, o que corresponde a cerca de 69.500 tEP. Isto

significa, portanto, a economia de no mímino 61.000 tEP, em

cada tonelada de combustível a ser consumido nas centrais nu -

cleares brasileiras.

Os diagramas da Figura (13-3) mostram a distribui -

ção percentual das componentes elétrica e térmica da energia

requerida em cada processo, em função do consumo total verifi-

cado na produção de uma tonelada de combustível de reator. Ne-

les pode-se observar a predominância absoluta do consumo ener-

gético do processo de enriquecimento com relação â energia ele

trica (94,3%), visto que em energia térmica a participação ma-

ior é a do processo de mineração com 37,1%.

O diagrama da Figura (13-4) mostra a distribuição

percentual da soma das componentes térmica e elétrica da ener-

gia consumida em cada processo, em função do investimento ene£

gético total necessário à produção de uma tonelada de combust^

vel de reator. Nele observa-se a supremacia do processo de en-

riquecimento que é responsável pelo consumo de 671 do investi-

mento energético total. Em seguida aparecem a mineração com

141, a conversão (9%), o beneficiamento (7%) e finalmente a

fabricação do elemento combustível com os 4$ restantes.

As Figuras (13-3) e (13-4) foram elaboradas apenas

com os resultados encontrados para o ciclo sem reciclagem, vijs

to que as relações percentuais nelas apresentadas são pratica-

mente idênticas ãs que se obtém quando se considera os valores
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Figura (13-3) - Distribuição percentual das componentes ter -

mica e elétrica da energia requerida em c-ida

processo, em função do consumo total na produ

ção de uma tonelada de urânio combustível.

Figura (13-4) - Distribuição percentual da soma das componen-

tes térmica e elétrica da energia requerida

em cada processo, em função do consumo total

na produção de uma tonelada de urânio combus-

tível.
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correspondentes ao ciclo com reciclagem de urânio e plutônio.

13.2. Consumo de energia nos sistemas de potência nuclear

Considerando o conjunto de informações fornecidas

ao longo deste estudo do balanço energético, 12 ciclos do

combustível, diferindo de, pelo menos, um elemento, podem ser

construídos, para cada uma das centrais de 626 e 1240 MW. Ca-

da um destes ciclos podem ser utilizados independentemente ou

em conjunto, para converter nas estações geradoras nucleares,

o minério de urânio em eletricidade. Todos os ciclos do com -

bustível foram discutidos e os resultados quantitativos estão

resumidos em tabelas no Capítulo 3. Nas Tabelas (3-10) e

(3-11) encontram-se os valores do consumo total de urânio na-

tural, trabalho separativo e combustível para o reator, duran

te 30 anos de operação das centrais de 626 e 1240 MW, respec-

tivamente. Tendo sido considerado inclusive, as três opções

possíveis de serem adotadas para os ciclos, quais sejam, re -

ciclagem de urânio e plutônio, ou somente de urânio e nenhuma

reciclagem.

Os valores fornecidos pelas Tabelas (3-10) e (3-11)

serão utilizados como multiplicadores, para cada um dos pro -

cessos que constituem o ciclo do combustível. Por exemplo, a

Tabela (4-6) apresenta o total de energia a ser consumida por

tonelada de urânio no processo de mineração, que deverá ser

multiplicado pela quantidade de urânio natural, requerida du-

rante um determinado tempo de operação de um dado reator, op£

rando com ou sem reciclagem e para uma percentagem definida

de Z3SU no rejeito da usina de enriquecimento. Assim, de a -

cordo com a Tabela (3-11), uma central PWR de 1240 MW, operan

do sem nenhuma reciclagem e com uma concentração de 23SU no

rejeito da usina de enriquecimento de 0,351, requer a produ-

ção de 7.982 toneladas de urânio natural. Para encontrar a

energia total requerida no processo de mineração, para a pro-

dução desta quantidade de urânio, basta multiplicã-la pelos

valores resumidos na Tabela (4-6) que, para o minério de urâ-

nio brasileiro com 0,1081 de UjOg e razão de material este -

ril/minério igual a 28:1, são 77,10 MWh de eletricidade e
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mais I960 GJ de energia térmica, por tonelada.

Do mesmo modo, a energia consumida no beneficiamen-

to de todo o urânio requerido durante os trinta anos de vida

útil da central pode ser obtida pela multiplicação dos valo -

res da Tabela (5-6), pela quantidade, em toneladas de urânio

natural requeridas. No caso do processo de conversão do U^Og

em UF6, descrito no Capítulo 6, o consumo total de energia no

processo, representado pela Tabela (6-1), também será emprega,

do como um multiplicador para o total de urânio natural reque

rido.

No Capítulo 7, foi discutido, com muita ênfase, as

principais características do processo de enriquecimento por

jatos centrífugos. No final, foram apresentadas nas Tabelas

(7-4) e (7-5) , a energia requerida por unidade de trabalho S£

parativo, considerando, respectivamente, as usinas com consu-

mo específico de 4400 e 3600 kWh/UTS. Os resultados apresenta

dos nestas tabelas, quando multiplicados pelos valores das

unidades de trabalho separativo, registrados nas Tabelas

(3-10) e (3-11), levam a energia total a ser consumida na ex£

cução do total de unidades de trabalho separativo, exigido

por cada um dos ciclos do combustível.

Em todos os processos subsequentes ao enriquecimen-

to, a quantidade de urânio natural que, até então, vinha sen-

do utilizada como base de calculo, foi substituída pela quan-

tidade de urânio enriquecido (ou combustível de reator). As -

sim, os valores encontrados nos Capítulos 8 e 10, respectiva-

mente para a fabricação do elemento combustível e para o re -

processamento, serão multiplicados pelas cargas de combustí -

vel registradas nas Tabelas (3-10) e (3-11) , para cada ciclo.

Um procedimento semelhante ocorre no caso dos trans

portes, entretanto, aqui, ambas as bases anteriormente cita -

das serão utilizadas, visto que serão transportados tanto ura

nio natural (antes do enriquecimento), quanto urânio enrique-

cido ou combustível de reator (apôs o enriquecimento).

Portanto, o consumo total de energia durante a vida

média operacional de qualquer um dos 6 ciclos, citados em ca-

da uma das Tabelas (3-10) e (3-11), pode ser determinado, tan
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to para a usina de enriquecimento cujo consumo específico seja

de 4400 ItWh/UTS, quanto para a de 3600 kWh/UTS, perfazendo um

total de 12 combinações possíveis destes dados, para cada uma

rJrs centrais de 626 e 1240 MW.

13.3. Exemplos de "ciclos"

A fim de sintetizar e possibilitar não so uma análi_
se particular de cada um dos processos que integram o ciclo do
combustível, mas também permitir uma visão global de todo o in
vestimento energético, ê" que foram calculados e registrados em
tabelas, que vão desde a número (13-2) até a (13-13), alguns
dos principais ciclos. Todo o caminho percorrido até se chegar
a estas tabelas, jã foi extensivamente comentado, entretanto ,
os cinco pontos fundamentais serão aqui novamente salientados.

1) Admitiu-se que todos os reatores operem durante o período
de trinta anos com um fator de capacidade médio de 754. As-
sim, as centrais de 626 e 1240 MW produzirão, respectivamen
te, 123,39 e 244,40 milhões de megawatts-horas.

2) A energia requerida na geração destas grandes <•• quantidades

de eletricidade, é obtida multiplicando os valores do

consumo total de energia na mineração, no beneficiamento e

na conversão do minério de urânio, pelo número de toneladas

de urânio natural requeridas pelo ciclo.

3) No enriquecimento, a energia requerida é obtida pela multi-
plicação dos consumos energéticos.por unidade de trabalho
separativo, apresentados nas Tabelas (7-4) e (7-5), pela
quantidade de unidades de trabalho separativo requeridas p£
Io ciclo selecionado.

4) Tanto na fabricação do elemento combustível quanto no repr<>
cessamento, o consumo energético é encontrado tomando-se os
valores totais encontrados nas tabelas dos respectivos cap^
tulos e multiplicando-os pela carga de combustível requeri-
da, fornecida pelas Tabelas (3-10) e (3-11).

5) 0 consumo total de energia na construção e 'operação das cen

trais nucleares e da usina de disposição e estocagem dos

~1
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rejeitos radiativos, é encontrado multiplicando o consumo

energético anual característico de cada usina, pelo número de

anos admitido como sendo a vida media operacional do sistema.

Procedendo-se desta maneira, chega-se a dois conjun

tos de números. Somando-se, separadamente, cada um deles, en-

contra-se o total de energia elétrica requerida, em megawatts-

horas, bem como o consumo total de energia térmica, em giga -

joules, provenientes da queima de combustíveis fósseis. De -

ve-se frisar que são consumidas as duas quantidades de ener -

gia. Procurou-se, na medida do possível, não combinar em um

único valor, as energias elétrica e térmica consumidas, vi£

to que ambas representam diferentes tipos de energia e que n£

nhum fator de conversão ê considerado como sendo totalmente

satisfatório.

As hipóteses estudadas podem ser resumidas com aju-

da da Tabela (13-1).

TABELA (13-1)

POSSIBILIDADES ESTUDADAS
POTEN -

CIA DO

REATOR

(MW)

626
ou
1240

REJEITO
DO ENR£
QUECI -
MENTO

{% de

0,25
ou

0,35

CONSUMO ESPECÍFICO DA

USINA DE ENRIQUEClMEN

TO

(MWh/UTS)

3,60 ou 4,40

RECICLAGEM

DO

COMBUSTÍVEL

U

SIM

ou

NAO

Pu

SIM

ou

NAO

Para facilitar a rápida identificação de cada caso, e£
ta tabela é repetida resumidamente em cada uma das tabelas seguin-
tes, assinalando-se o caso em estudo. Existem 24 combinações possíveis, sen
do que, o consumo específico da usina de enriquecimento só in-
flui sobre este item específico. Assim, as tabelas apresenta-
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das neste capítulo somente consideraram a 2- hipótese (4,40

MWh/UTS), exceção feita a Tabela (13-12), que mostra o siste-

ma mais vantajoso para as condições brasileiras. No Capítulo

14 são apresentados os resultados globais para os 24 casos e£

tudados.

Nos sistemas apresentados nas Tabelas (13-2), (13-3)

(13-8) e (13-9) são citados o reprocessamento e a disposição e

estocagem dos rejeitos radiativos, embora não se processe a

nenhuma reciclagem. Isto foi feito porque, nestes casos, deve-

ria ser contabilizada a energia que seria consumida durante o

processo de estocagem do combustível irradiado. Por ser este

consumo muito pequeno e por não ter sido avaliado, ele está,

nestes casos, sendo compensado pelos itens reprocessamento e

disposição e estocagem dos rejeitos radiativos.



TABELA ( 1 3 - 2 )

ENERGIA REQUERIDA DURANTE 30 ANOS DÊ VIDA MÉDÍA (ENERGIA

1 2 3 . 4 0 0 GWh) - PWR - |626 MWl -

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO

[% DE 235U)

0 , 2 5

PROCESSO

MINERAÇÃO

BENEFICIAMENTO
CONVERSÃO

ENRIQUECIMENTO

FABRICAÇÃO DO ELE
MENTO COMBUSTÍVEL

REPROCESSAMENTO**

TRANSPORTES

QUANTIDADE

DE MATERIAL

OU SERVIÇO
4.030t
4.0 30t
4.030t

1.712.IO3

515t

515t
4.0 30t

515t

CENTRAL NUCLEAR - 3 0 ANOS

CONSUMO

PRODUZIDA NESTE

F.C . 7 5 * , MINÉRIO COM 0,108%

ESPECÍFICO DA USINA

DE ENRIQUECIMENTO (MWh/UTS)

T I P C

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

k g UTS

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

3,60

DE MATERIAL

OU

SERVIÇO

NATURAL

NATURAL

NATURAL

ENRIQUECIDO

ENRIQUECIDO

NATURAL

ENRIQUECIDO

DE OPERAÇÃO

D I S P O S I Ç Ã O E ESTOCAGEM DOS R E J E I T O S R A D I A T I V O S * *
3 0 ANOS DE OPERAÇÃO

CONSUMO TOTAL

RECICLAGEM Dl

URÂNIO

SIM

1 NÃO

E N

)

E R

Elétrica
MWh

311.

141.
58.

7 .560.

155

10

1

360

3

8.600

000

000

800

000

000

300

61

.690

.000

.510

.000

DE U30g e S

J COMBUSTÍVEL

PLUTONIO

SIM

1 NÃO

G I A

Térmica
GJ

7.900.
3.780.
5.740.
1.440.

1.390.

193.
8

245

14.900

135

35.700

000

000
000

000

000

000

570
.000

.000

.000

.000

PERÍODO

* =» 2 8 : 1

RELAÇÃO

-

•

ENTRF O

Tin TTEU

E 0 CONSUMO TO-

TAL m

E N E R

Elétrica
3 ,6

1,6

0,7
87,9

1,8

0,1

7,1.IO"4

2.0.10"2

4 ,2

4,1.10~2

100

G I A

Térmica

22,1
10,6
16,1

4 ,0

3 ,9

0 ,5

2,4.10~2

0,7

41,7

0,4

100

Razão de material estéril/minério da mina.

Compensando o processo de estocagem do combustível irradiado.

VO



TABELA ( 1 3 - 3 )

ENERGIA REQUERIDA DURANTE OS 30 ANOS DE VIDA MÉDIA (ENERGIA PRODUZIDA NESTE PERÍODO -

1 2 3 . 4 0 0 GWh) PWR - - F . C . 7 5 1 , MINÉRIO COM 0,108% DE U-0 Q e S* - 2 8 : 1 .

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO

(% DE a 5 U )

CONSUMO ESPECÍFICO DA USINA

DE ENRIQUECIMENTO (MWh/UTS)

0,35

3,60

RECICLAGEM DE COMBUSTÍVEL

URÂNIO

SIM

PLUTONIO

SIM

.ELAÇAO ENTRE O

IONSUMO DO ITEM

i O CONSUMO TO-

TAL (%)

PROCESSO

QUANTIDADE

DE MATERIAL

OU SERVIÇO

T I P O DE MATERIAL

OU

SERVIÇO

E N E R G I A E N E R G I A

Elétr ica
MWh

Térmica
GJ

Elétrica Térmica

MINERAÇÃO

BENEFICIAMENTO

CONVERSÃO

ENRIQUECIMENTO

FABRICAÇÃO DO ELE -
MENTO COMBUSTÍVEL

REPROCESSAMENTO**

TRANSPORTES

3.351t

3.351t

3.351t

2.157.IO3

515t

515t

3.351t

515t

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

k g UTS

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO ENRIQUECIDO

CENTRAL NUCLEAR - 30 ANOS DE OPERAÇÃO

DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS REJEITOS RADIATIVOS **
30 ANOS DE OPERAÇÃO

2 5 8 . 0 0 0

118.000

48.900

9.520.000

155.000

10.300

50

1.690

360.000

3.510

6.570.000

3.150.000

4.780.000

1.820.000

1.390.000

193.000

7.120

245.000

14.930.000

135.000

2,5

1.1
0,5

90,9

1,5

-2
9,$.10

4,8.10r4

-.-21,6.10

3,4

3,4.IO"2

19,8

9,5

14,4

5,5

4,2

0,6

2,2.IO"2

0,7

45,0

0,4

CONSUMO TOTAL 10.500.000 33.200.000 100 100

* Razão de material estéril/minério da mina.
f* Compensando o processo de estocagem do combustível irradiado.



ENERGIA REQUERIDA DURANTE

TABELA (13-4)

OS 30 ANOS DE VIDA MÉDIA

1 2 3 . 4 0 0 GWh) PWR - |626 MW| - F . C . 75%, MINÉRIO COM 0

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO

(i DE 23SU)

0 , 2 5

10 ,351

PROCESSO

MINERAÇÃO

BENEFICIAMENTO

CONVERSÃO

ENRIQUECIMENTO

FABRICAÇÃO DO ELE -
MENTO COMBUSTÍVEL

REPROCESSAMENTO

TRANSPORTES

QUANTIDADE

DE MATERIAL

OU SERVIÇO

3.384t

3.384t

3.384t

1,648.IO6

515t

515t

3.384t

515t

CENTRAL NUCLEAR - 30 ANOS

DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS
30 ANOS DE OPERAÇÃO

CONSUM3 ESPECÍFICO DA USINA

DE ENRIQUECIMENTO OWh/UTS)

3,60

14,401
TIPO DE MATERIAL

OU

SERVIÇO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

URANIO NATURAL

kg UTS

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO ENRIQUECIDO

URANIO NATURAL

URANIO ENRIQUECIDO

DE OPERAÇÃO

REJEITOS RADIATIVOS -

CONSUMO TOTAL

(ENERGIA PRODUZIDA 1

,108% DE U 3

RECICLAGEM DC

URANIO

NAO

E N E R

Elétr ica

MWh

261.

119.

49 .

7.270.

155.

10.

1

360

3

8.230

000

000

400

000

000

300

51

690

.000

.510

.000

°8 e S*
Í̂ESTE PERÍODO -

= 28

) COMBUSTÍVEL

PLUTONIO

SIM

rsiõi
G I A

Térmica

GJ

6.640.

3.180.

4.820.

1.390.

1.390.

193

7

245

14.900

135

32.900

000

000

000

000

000

000

190

.000

.000

.000

.000

: 1 .

RELAÇÃO ENTRE 0

CONSUMO DO

E 0 CONSUMO

TAL (%)

E N E R G

Elétrica

3,2

1,4

0,6

88,4

1,9

0 ,1
6.2.10"4

2.1.10"2

4,4

4,3.IO"2

100

ITEM

TO-

I A

Térmica

2,;

20 ,2

9 ,7

14,7

4 ,2

4 , 2

0 ,6

2.10"̂

0,7

45,3

0,4

100

* Razão de material estéri l /minério da mina.



ENERGIA REQUERIDA DURANTE

1 2 3 . 4 0 0 GWh) PWR - | 6 2 6 MW|

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO

(% DE . " " U ) .

0,35

PROCESSO

MINERAÇÃO
BENEFICIAMENTO
CONVERSÃO

ENRIQUECIMENTO
FABRICAÇSO DO ELE -
MENTO COMBUSTÍVEL
REPROCESSAMENTO

TRANSPORTES

QUANTIDADE

DE MATERIAI

OU SERVIÇO
2.744t
2.744t
2.744t

2,081.IO6

515t

51St
2.744t

515t

CENTRAL NUCLEAR - 30 ANOS
DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS
3 0 ANOS DE OPERAÇÃO

TABELA (13-5)

OS 3 0 ANOS DE VIDA MÉDIA (ENERGIA

- F . C . 75%, MINÉRIO COM 0 ,

CONSUMO ESPECÍFICO DA USINA
DE ENRIQUECIMENTO (MWh/UTS)

3,60
rT74Tl

TIPO DE MATERIAL OU

SERVIÇO

URÂNIO NATURAL
URÂNIO NATURAL
URÂNIO NATURAL

Kg UTS
URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO ENRIQUECIDO
URÂNIO NATURAL
URÂNIO ENRIQUECIDO

DE OPERAÇÃO

REJEITOS RADIATIVOS -

CONSUMO TOTAL

* Razão de material estéril/minério da mina.

108% DE
PRODUZIDA NESTE
U3°

RECICLAGEM DO

URÂNIO

NÃO

E N E F
Elétrica

MWh
212.

96.
40 .

9 .190 .

155.

10.

1.

360.

3

10.100

000
300
100

000
000

300
41

690

000

.510

.000

8 e S* - 28:

COMBUSTÍVEL
PLUTONIO

SIM

1 G I A
Térmica

GJ
5.380.
2.580.
3.910.
1.750.
1.390.

193.
5

245

14.900

135

30.500

000
000
000
000
000

000
830

.000

.000

.000

.00

PERÍODO -
1 .

DCI APjTfi CMTD

CONSUMO DO ITEM
E O CONSUMO

TAL (%)

E N E

Elétrica

2,1
1,0
0,4

91,3
1.5

0,1
4.1.10"4

1.7.10"2

3 ,6

3.5.10"2

100

G I

TO-

A

Térmica

1,9

17,6
8,4

12,8
5,7
4 , 6

0 ,6

.IO"2

0,8

48,9

0,4

100



ENERGIA REQUERIDA DURANTE

123.400 GWh) - PWR -|626

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO

(% DE f5U)

0,25

nrsn

PROCESSO

MINERAÇÃO

BENEFICIAMENTO

CONVERSÃO

ENRIQUECIMENTO

FABRICAÇÃO DO ELE
MENTO COMBUSTÍVEI

REPRÕCESSAMENTO

TRANSPORTES

QUANTIDADE

DE MATERIAI

OU SERVIÇO

2.516t

2.516t

2.516t

1,194.IO6

502t

502t

2.516t

502t

CENTRAL NUCLEAR - 30 ANOS DE

TABELA (13-6)

30 ANOS DE VIDA MÉDIA (ENERGIA

MW| - F.

CONSUMO

PRODUZIDA NESTE

C. 75%, MINÉRIO COM 0,108% DE U,0Q e

ESPECÍFICO DA USINA

DE ENRIQUECIMENTOCMWh/UTS)

TTPO

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

kg UTS

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

3,60

T)E MATFRTAT OU

SERVIÇO

NATURAL

NATURAL

NATURAL

ENRIQUECIDO

ENRIQUECIDO

NATURAL

ENRIQUECIDO

OPERAÇÃO
DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS REJEITOS
ANOS DE OPERAÇÃO

CONSUMO TOTAL

RADIATIVOS - 30

RECICLAGEM DC

URÂNIO

NÃO

E N E S

Elétrica

MWh

194.

88.

36.

5.270.

169.

9.

1.

360,

3.

6.130

000

300

700

000

000

990

38

640

000

510

.000

S*

) COMBUSTÍVEL

PLUTONIO

ISIMl

NÃO

G I A

Térmica

GJ

4.930.

2.360.

3.590.

1.010.

1.630

188

5

238

14.900

135

29.000

000

000

000

000

000

000

.350

.000

.000

.000

.000

PERÍODO -

= 28:1.

RPT APUO FNT D C ^

CONSUMO DO

E 0 CONSUMC

TAL (%)

E N E R G

Elétrica

3,2

1,4
0,6

85,9

2,8

0,2

6,2.IO"4

2,7.10"^

5,9

5,,7.10~2

100

ITEM

) TO-

I A

Teimica

1,

17,0

8,1

12,4

3,5

5,6

0,7

8.IO"2

0,8

51,5

0,5

100

* Razão de material estéril/minério da mina.



TABELA ( 1 3 - 7 )
ENERGIA REQUERIDA DURANTE 30 ANOS DE VIDA MÉDIA (ENERGIA PRODUZIDA NESTE PERlODO -
1 2 3 . 4 0 0 GWh) - PWR - | 6 2 6 MW| - F . C . 7 5 » , MINÉRIO COM 0 , 1 0 8 * DE U-jOg e S* = 2 8 : 1 .

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO

(% DE M 5 U )

CONSUMO ESPECÍFICO DA USINA

DE ENRIQUECIMENTO (Míh/UTS)

0,35
3,60

RECICLAGEM DO COMBUSTÍVEL
URÂNIO

NÂO

PLUTONIO

ÍSIMl
NÂO

DELAÇÃO ENTRE O

CONSUMO DO ITEM

E O CONSUMO TO-

TAL ( I )

PROCESSO
QUANTIDADE
DE MATERIAL
OU SERVIÇO

TIPO DE MATERIAL OU

SERVIÇO

E N E R G I A E N E R G I A

Elétrica
MWh

Térmica Elétr ica
GJ

ermica

MINERAÇÃO
BENEFICIAMENTO
CONVERSÃO
ENRIQUECIMENTO

FABRICAÇÃO DO ELEMEN
TO COMBUSTÍVEL

REPROCESSAMENTO

TRANSPORTES

2.l23t
2.123t
2.l23t

1,494.IO6

502t

502t

2.123t

502t

URÂNIO NATURAL
URÂNIO NATURAL
URÂNIO NATURAL
kg UTS

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO ENRIQUECIDO

CENTRAL NUCLEAR - 30 ANOS DE OPERAÇÃO
DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS REJEITOS RADIATIVOS -
30 ANOS DE OPERAÇÃO

1 6 4 . 0 0 0
7 4 . 5 0 0
3 1 . 0 0 0

6.590.000

169.000

9.990

32

1.640

360.000

3.510

4.160.000
1.990.000
3.030.000
1.260.000

1.630.000
188.000

4.510

238.000

14.900.000

135.000

2,2
1.0
0,4
89,0

2,3

0,1

4.3.10"4

2.2.10"2

4,9

4,7.10'-2

15,1
7,2

11,0

4,6

5,9

0,7

1,6.10

0,9

54,

0,5

CONSUMO TOTAL 7.400.000 27.500.000 100 100

* Razão de material estéril/minério da mina.

J



TABELA ( 1 3 - 8 )

ENERGIA REQUERIDA DURANTE OS 3 0 ANOS DE VIDA MÉDIA (ENERGIA PRODUZIDA NESTE PERlODO -

2 4 4 . 4 0 0 GWh) - PWR - 1 1 2 4 0 MW| - F . C 7 5 1 , MINÉRIO COM 0 , 1 0 8 % DE U 3 0 g e S* * 2 8 : 1 .

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO

f l DE Z 3 5 U)

CONSUMO ESPECIFICO DA USINA

DE ENRIQUECIMENTO (MWh/UTS)

0,25 3,60

RECICLAGEM DO COMBUSTÍVEL

URÂNIO

SIM

ÍNÃÔH

PLUTONIO

SIM

1ELÀÇÃ0 ENTRE O

CONSUMO DO ITEM

E O CONSUMO TO-

TAL (%)

PROCESSO
QUANTIDADE
DE MATERIAL
OU SERVIÇO

TIPO DE MATERIAL OU

SERVIÇO

E N E R
Elétrica

MWh

G I A E N E R G I A
Térmica Elétrica

GJ
Térmica

MINERAÇÃO
BENEFICIAMENTO
CONVERSÃO
ENRIQUECIMENTO
FABRICAÇÃO DO ELE
MENTO COMBUSTÍVEL ~

REPROCESSAMENTO"

TRANSPORTES

7,982t
7.982t
7.982t

3,391.IO6

1.020t

1.020t

7.982t

1.020t

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

fcg UTS

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

NATURAL

NATURAL

NATURAL

ENRIQUECIDO

ENRIQUECIDO

NATURAL

ENRIQUECIDO

CENTRAL NUCLEAR - 30 ANOS DE OPERAÇÃO

DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS REJEITOS RADIATIVOS**
30 ANOS DE OPERAÇÃO

615.000

280.000

117.000

15.000.000

307.000

20.300

120

3.340

512.000

6.480

15.700.000

7.500.000

11.400.000

2.860.000

2.760.000

383.00C

17.00

484.00

21.200.00

251.00

3,6

1.7

0,7

88,8

1,8

0,1

7,1.IO"4

2.0.10"2

3,9.10

3,0

-2

25,1

12,0

18,2

4,6

4,4

0,6

2,7.IO'2

0,8

33,9

0,4

CONSUMO TOTAL 16.900.00 62.600.00 100 100

Razão de material estéril/minério da mina.

Compensando o processo de estocagem do combustível irradiado.



TABELA (13-9)

ENERGIA REQUERIDA DURANTE OS 30 ANOS DE VIDA MÉDIA (ENERGIA PRODUZIDA NESTE PERÍODO

244.400 GWh) - PWR - | l 2 4 0 MW|- F.C. 75%, MINÉRIO COM 0,108% DE

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO

(% DE »»ü)

0,35

PROCESSO

MINERAÇÃO

BENEFICIAMENTO

CONVERSÃO

ENRIQUECIMENTO

FABRICAÇÃO DO ELE
MENTO COMBUSTÍVEL ~

REPROCESSAMENTO**

TRANSPORTES

QUANTIDADE

DE MATERIAL

OU SERVI Ç<J

6.638t
6.638t
6.638t

4,272.IO6

1.020t

1.020t
6.638t
l.OZOt

CONSUMO ESPECÍFICO DA USINA

DE ENRIQUECIMENTO CMWh/UTS)

3,60

TIPO DE MATERIAL OU

SERVIÇO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

kg UTS

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO ENRIQUECIDO

CENTRAL NUCLEAR - 30 ANOS DE OPERAÇÃO

DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS REJEITOS RADIATIVOS**
30 ANOS DE OPERAÇÃO

CONSUMO TOTAL

RECICLAGEM DO

URÂNIO

SIM

ÍNÃÕ1
E N E R G

Elétrica
- " MWh

512.000
233.000

96.900
18.900.000

307.000

20.300
100

3.340

512.000

6.480

20.600.000

U30g e S* =

COMBUSTÍVEL

PLUTONIO

SIM

NAO|

I A

Térmica
GJ "

13.000.000
6.230.000
9.460.000
3.600.000

2.760.000

383.000
14.100

484.000

21.200.000

251.000

57.400.000

2&.1.

RELAÇÃO

CONSUMO

-

ENTRE 0
DO ITEM

E 0 CONSUMO TO-

TAL (%)

E N E R

Elétrica

2 , 5

1,1
0 ,5

91,8

1,5

0 ,1
4,9.IO"4

1.6.10"2

2 ,5

3.2.10"2

100

G I A

Térmica

22,7
10,9
16,5

6 ,3

4 ,8

0,7

2.5.10"2

0,8

36,9

0,4

100

Razão de material estéril/minério da mina.

** Compensando o processo de estocagem do combustível irradiado.



ENERGIA REQUERIDA DURANTE

2 4 4 . 4 0 0 GWh) -

TABELA (13-10]
OS 30 ANOS DE VIDA MÉDIA (ENERGIA PRODUZIDA

PWR - f T 2 4 0 MW|- F . C . 7 5 % , MINÉRIO COM 0 , 1 0 8

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO

(% DE 2

0 , 2 5

PT351

PROCESSO

MINERAÇÃO

BENEFICIAMENTO

CONVERSÃO

ENRIQUECIMENTO

FABRICAÇÃO DO E -
LEMENTO COMBUSTÍVEL

REPROCESSAMENTO

TRANSPORTES

CENTRAL NUCLEAR

«U)

QUANTIDADE

DE MATERIAL

OU SERVIÇQ
6.702t
6.702t
6.702t

3,265.IO6

1.020t

1.020t
6.702t
1.020t

CONSUMO ESPECÍFICO DA USINA

DE ENRIQUECIMENTO (MWh/UTS)

3,60

PTToi
T T D H T"»T3 MAT'CDT AT f\X1
1 i r U Uh MAICKÍAXJ UU

SERVIÇO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

Kg UTS

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO ENRIQUECIDO

- 3 0 ANOS DE OPERAÇÃO
DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS
30 ANOS DE OPERAÇÃO

REJEITOS RADIATIVOS -

CONSUMO TOTAL

V DE

RECICLAGEM DO

URÂNIO

rsnn
NÃO

E N ?. P
Elétrica

MWh

517.
235.

97 .

14.400.

307

20

3

512

6

16.100

000

000

900

000

000

.300

101

.340

.000

.480

.000

U3°8 e

NESTE .RÍODO

S*

COMBUSTÍVEL

PLUTONIO

SIM

INÂOI

G I A

Térmica

GJ

13,100.

6.290.

9 .550.

2.750.

2.760.

383

14

484

21.200

251

56.800

000

000

000

000

000

000

300

.000

.000

.000

.000

= 2 8 : 1 .

-

RFT nrZn FWTDC ^

CONSUMO DO

E O CONSUMO

TAL (%)

E N E R G

Elétrica

3,2

1,5

0 ,6

89,4

1,9

0 ,1
6.3.10"4

2,1.10 '

3 ,2

4,0.IO"2

100

ITEM

TO-

I A

Térmica

2,

23,1

11,1
16,8

4 ,8

4 ,9

0,7

5.10"2

0,9

37,3

0,4

100

* Razão de material estéril/minério da mina.



ENERGIA REQUERIDA DURANTE

2 4 4 . 4 0 0 GWh) - PWR - ( 1 2 4 0

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO

(% DE 23SU)

RF72T1
0,35

PROCESSO

MINERAÇÃO

BENEFICIAMENTO

CONVERSÃO

ENRIQUECIMENTO

FABRICAÇÃO DO ELE-
MENTO COMBUSTÍVEL

REPROCESSAMENTO

TRANSPORTES

CENTRAL NUCLEAR

QUANTIDADE

DE MATERIAL

OU SERVIÇO

5.436t

5.436t

5.436t

4 .122.10 6

1.020t

1.020t

5.436t

1.020t

TABELA (13-11)

OS 30 ANOS DE VIDA MÉDIA (ENERGIA PRODUZIDA

MW|- F.C. 75%, MINÉRIO COM 0,108$ DE

CONSUMO ESPECÍFICO DA USINA

DE ENRIQUECIMENTO (MWh/UTS)

3,60

EDD
TIPO DE MATERIAL OU

SERVIÇO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

k g UTS

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO ENRIQUECIDO

- 3 0 ANOS DE OPERAÇÃO

DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS
30 ANOS DE OPERAÇÃO

REJEITOS RADIATIVOS -

CONSUMO TOTAL

RECICLAGEM DO

URÂNIO

fslMl
NÃO

E N E R G

Elétrica

MWh

419.

191.

79 .

18.200.

307.

20.

3 .

512

6

19.700

000

000

400

000

000

300

82

340

000

.480

.000

U 3 ° 8 e

NESTE PHRÍODO

S*

COMBUSTÍVEL

PLUTONIO

SIM

[MD
I A

Térmica

GJ

10.700.

5.100.

7.750.

3.470.

2.760.

383.

11

484

21.200

251

52.100

000

000

000

000

000

000

600

.000

000

,000

.000

= 2 Ô : 1 .

RELAÇÃO EM

CONSUMO DO

E 0 CONSUMC

TAL ( ! )

E N E R G

Elétrica

2 , 1

1.0
0 ,4

92,4

1.6

0 ,1
4,2.10"4

1,7.1O"2

2 , 6

3,3.IO"2

100

-

ITEM

) TO-

I A

Térmica

2

20 ,5

9 ,8

14,9

6,7

5,3

0,7

2.10"2

0,9

40,7

0 , 5

100

* Razão de material estéril/minério da mina.



TABELA Cl3-12)

ENERGIA REQUERIDA DURANTE OS 30 ANOS DE VIDA MÉDIA (ENERGIA PRODUZIDA NESTE PERÍODO -

e S*244.400 GWh) - PWR -J1240 MW| - F.C. 751, MINÉRIO COM 0,108$ DE U 28:1.

REJEITO DO ENRIQUECIMENTO,

( i DE *»U).

CONSUMO ESPECÍFICO DA USINA

DE ENRIQUECIMENTO (MKh/üTS)

RECICLAGEM DO COMBUSTÍVEL

URÂNIO

0,25

4,40 NÃO

PLUTONIO

SIMl

NÃO

RELAÇÃO ENTRE O

CONSUMO DO ITEM

E O CONSUMO TO-

TAL (%)

PROCESSO

QUANTIDADE

DE MATERIAL

OU SERVIÇO

TIPO DE MATERIAL OU

SERVIÇO

E N E R G I A E N E R G I A

Elétrica
MWh

Térmica
GJ

Elétrica ermica

MINERAÇÃO

CONVERSÃO

ENRIQUECIMENTO

FABRICAÇÃO DO ELE -
MENTO COMBUSTÍVEL

REPROCESSAMENTO

TRANSPORTES

4.984t

4.984t

4.984t

2,365.IO6

995t

995t

4.984t

995t

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

kg UTS

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

URÂNIO

NATURAL
NATURAL
NATURAL

ENRIQUECIDO

ENRIQUECIDO

NATURAL

ENRIQUECIDO

CENTRAL NUCLEAR - 30 ANOS DE OPERAÇÃO

DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS REJEITOS RADIATIVOS
30 ANOS DE OPERAÇÃO

384.000
175.000
72.800

8.550.000

334,000

19.800

75

3.260

512.000

6.480

9.770.000
4.680.000
7.100.000
1.990.000

3.240.000

373.000

10.600

472.000

21.200.000

251.000

3,8
1,7
0,7

84,7

3,3

0,2
7,4.10

3,2.10

-4
-2

5,1

6,4.10'-2

19,9

9,5

14,5

4,1

6,6

0,8

2.2.10"2

1,0

43,2

0,5

10

CONSUMO TOTAL 10.100.000 49.100.000 L00 100

* Razão de material estéril/minério da mina.

J



TABELA (13-13")

ENERGIA REQUERIDA DURANTE OS 30 ANOS DE VIDA MÉDIA (ENERGIA

2 4 4 . 4 0 0 GWh) - PWR - | l 2 4 0 MW|- F . C . 75%, MINÉRIO COM 0,108%

REJEITO DO- ENRIQUECIMENTO

(.%. DE. . » ü ) .

0 , 3 5

PROCESSO

MINERAÇÃO

BENEFICIAMENTO

CONVERSÃO

ENRIQUECIMENTO

FABRICAÇÃO DO E -
LEMENTO COMBUSTÍVEL

REPROCESSAMENTO

TRANSPORTES

QUANTIDADE

DE MATERIAL

OU SERVIÇO

4.205t

4.205t

4.205t

2,959.IO6

995t

995t

4.205t

995t

CONSUMO ESPECÍFICO NA USINA

DE ENRIQUECIMENTO (MWh/UTS)

3,60

YT7W\

TIPO DE MATERIAL OU

SERVIÇO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

URÂNIO NATURAL

leg UTS

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO ENRIQUECIDO

URÂNIO NATURAL

URÂNIO ENRIQUECIDO

CENTRAL NUCLEAR - 30 ANOS DE OPERAÇÃO

DISPOSIÇÃO E ESTOCAGEM DOS REJEITOS RADIATIVOS -
30 ANOS DE OPERAÇÃO

CONSUMO TOTAL

RECICLAG»

URÂNIO

rsm
NÃO

E N E

PRODUZIDA

DE

IDE

R G

Elétrica

MWh

324.

148.

6 1 .

13 .100 .

334.

19.

3

512

6

14.500

000

000

400

000

000

800

63

260

000

.480

.000

U3°8 e

NESTE PERÍODO -

s* =
COMBUSTÍVEL

PLUTONIO

ISIM
NÃO

I A

]

Térmica

GJ

8.250.

3.950.

5.990.

2.490.

3.240

373

8

472

21.200

251

46.200

000

000

000

000

000

.000

.940

.000

.000

.000

.000

2 8 : 1 .

DPT APTtn CMT

CONSUMO DO ITEM

E O CONSUMO

TAL (%)

E N E R G

Elétr ica

2 ,2

1,0

0,4

90,4

2 ,3

0 , 1
4.4.10"4

2.3.10"2

3 ,5

4,5.IO"2

100

TO-

I A

Térmica

1.

17,9

8,6
13,0

5,4

7,0

0 ,8

9.IO"2

1,0

45,9

0 ,5

100

* Razão de material estéril/minério da mina.

J
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Visando formar uma visão "espacial" melhor da distai

buição relativa dos consumos energéticos, em cada um dos seto-

res que constituem o sistema nuclear, e que foram construídos

os diagramas das Figuras (13-5) e (13-6). Na Figura (13-5) es-

tão registradas a distribuição percentual das componentes tér-

mica e elétrica da energia requerida em cada setor, em rela -

ção ao consumo total verificado no sistema. Aqui foram conside

rados os valores encontrados para o sistema que apresenta os

piores resultados em sua utilização, dos que estão mostrados

na Tabela (14-4). Ele se constitui de um PWR de 1240 MW, ope -

rando 30 anos com um fator de capacidade médio de 75%, gerando

244.400 GWh de eletricidade em um ciclo sem reciclagem, usina

de enriquecimento com consumo específico de 4400 kWh/UTS, 0,251

de 23SU no rejeito , mina com razão de material estéril/miné -

rio, igual a 28:1 e minério com 0,108$ de U,0g.

Estes diagramas salientam o domínio absoluto dos

itens, enriquecimento, que deverá consumir de 85 a 921 do con-

sumo elétrico total, e a construção e manutenção tn central nu

clear que requererá de 37 a 431 do total térmico consumido pe-

lo sistema. Em segundo lugar, no consumo de energia térmica

(de 20 a 23% do total) , esta o processo de mineração. Este seu

elevado consumo se deve principalmente ao método que vem sendo

adotado em sua execução, que prevê somente na Mina do Cercado

a remoção de aproximadamente 85.000.000 de metros cúbicos de

material estéril no prazo de 12 anos. Com isto, a sua partici-

pação, que com um S=5:l seria inferior â do beneficiamento, pa^

sou a ser o segundo maior consumidor de energia, tanto elétri-

ca quanto térmica, em virtude de seu S (razão de material est£

ril/minerio) real, ser por volta de 28:1.

Nos diagramas deve-se observar também que os proces-

JOS de transportes, disposição e estocagem de rejeitos radiatj.

vos e reprocessamento são os que menos influenciam no consumo

total em ambas as formas de energia.

A distribuição percentual* da soma das componentes té"r_

mica e elétrica da energia consumida em cada setor, em função

do investimento energético total requerido pelo mesmo sistema

analisado na Figura (13-5), esta mostrada na Figura (13-6).
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Figiara (13-5) - Distribuição percentual das componentes térmica e elétri-

ca da energia requerida em cada setor, em função do consu

mo total (sistema apresentado na Tabela (13-9)).

Figura (13-6) - Diistribuição percentual da soma das componentes térmica c

elétrica da energia requerida em cada setor, em função

do consumo total (sistema apresentado na Tabela (13-9)).



14. BALANÇO ENERGÉTICO DURANTE TODA A VIDA DA CENTRAL NUCLEAR

14.1. Aspectos gerais

Os investimentos energéticos na construção e operação

de sistemas de potência nuclear, baseando-se nos 30 anos de

vida média da central geradora, estão resumidos nas Tabelas

(14-1) e (14-2), para os 24 casos possíveis de serem utiliza-

dos pelo Brasil. Estes investimentos estão relacionados ã

produção de 123.400 e 244.400 GWh de eletricidade, ou seja, a

operação durante trinta anos, com um fator de capacidade me -

dio de 0,75, das centrais de 626 e 1240 MW, respectivamente.

Na realidade o reator precisa funcionar um pouco mais de

trinta anos, para compensar os períodos em que ele operou com

um fator de carga inferior a 75%, o que ocorreu, principalmen

te, nos primeiros três anos de seu funcionamento. A energia

consumida neste curto período de tempo adicional, foi consid£

rada nesta analise .

Nas Tabelas (14-1) e (14-2) , tanto o consumo de ener-

gia elétrica quanto o de energia térmica, foram apresentados

em separado, primeiramente para enfatizar que ambos são neces^

sãrios. A energia térmica requerida está essencialmente rela-

cionada ã queima de combustíveis fósseis, excluindo àqueles

utilizados na geração de eletricidade. No requerimento de

energia elétrica tabelado, não foi feita nenhuma distinção

quanto ao tipo de combustível primário utilizado pela fonte

geradora de eletricidade. Em todos os casos, o investimento £

nergético total é muito menor do que a energia elétrica prodii

zida pelo sistema. Mesmo para a usina de enriquecimento, uti-

lizando-se do processo dos jatos centrífugos e operando com

0,25% de 235U no rejeito , tendo o mais alto consumo específi

co de energia dentre todos os outros processos atualmente em

utilização, a energia elétrica produzida pelo sistema ainda

chega a atingir, no mínimo, a 6,7 vezes ou mais a energia con

sumida, dependendo de como foi feita a transformação da ener-

gia térmica em sua equivalente elétrica. Esta dependência é

uma segunda razão pela qual preferiu-se tabelar, separadamen-

te, ambas as formas de energia. Visto que tem sido admitida a

inexistência de um fator único que seja plenamente satisfatÓ-
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TABELA (14-1 )

PWR - 1626 MWl. FATOR DE CAPACIDADE 7 5 1 , ENERGIA PRODUZIDA EM 30 ANOS -

1 2 3 . 4 0 0 GWh DE ELETRICIDADE, MINÉRIO COM 0 . 1 0 8 Í DE UjOg e. S a ) - 2 8 : 1 .

S I S T E M A ENERGIA REQUERIDA DURANTE OS

30 ANOS DE VIDA MEDIA

RiiJEITO Di

ENRIQUECI

MENTO

( t DE ^ U

O0NSIN0 ESPE-

CÍFICO DA USI

NA DE ENRIQUE

CIMENTO

(MWh/UTS)

RECICLAGEM

DO

COMBUSTÍVEL

Elétrica

URÂNIO PLUTONI TWh

Téiwica

TWhB

Total

TWIT

t

DA ENER

GIA
PRODUZI

DA

0,25
IU.35I

3,60

14,40 I
SIM

JEM)
SIM 8., 6 9.9 18,5 15,0

0,25
J0,3Sj

13.60 I
4.40

SIM
ÍNÃCH

SIM

INÃÕÍ
7,2 9.9 1 7 . 1 13,9

0.35

3,60

|4",30|

SIM

INÃÕI

SIM
INÃÕI

10,5 9.2 19,7 16,0

0,35 4,40

SIM

ÍNÃÕ1
SIM

IBSol
8,8 9,2 18,0 14.6

0.25

10.35 I
3,60

| 4 , 4 o |

SIM
NÃO

8,2 9.1 17,3 14,0

0,25 SIM
4,40 NAO

6,9 9,1 16,0 13,0

0,35
3,60

14.40 I NÍO
SIM

INÃÕI
10.1 8,5 13,6 1S.1

0.35
SIM

4,40 NÃO
8;4 8,5 16,9 13,7

0,25
10.35 I

3,60
14.40 I

ISIMI

NÃO
[SIMl
NÃO

6,1 8.1 14,2 11,5

0.25
|U,35 | 4.40 NÃO

ISIM1

NÃO
5,2 8,1 13,3 10,8

0,35
3,60

NÃO
[SIMl

NÃO
7,4 7,6 15,0 12.2

0,35 4,40

ISÍM

NÃO NÃO
6,2 7,6 1 3 , 8 1 1 , 2

a) S " razão de material estéril/minério da mina.
b) 1J - 2,778.10-10 MWh.

c) Neste caso considerou-se tanto a energia elétrica quanto a térmica, como
sendo igualmente importantes.
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•TABELA (1-4--2V

PWR -11240 MWl.F.C. 75*. ENERGIA PRODUZIDA EM 30 ANOS 244.400 GWh DE
ELETRICIDADE, MINÉRIO DE URÂNIO COM 0,108;, DE U 30 8 e S

a ) - 28:1.

S I S T E M A BNERGIA REQUERIDA DURANTE OS
30 ANOS DE VIDA MEDIA

REJEITO DC
ENRIQUECI

MENTO

($ DE **!

CONSUMO ESPE-
CÍFICO DA VS.
NADE ENRIQUE

CIMENIO

RECICLAGEM
DO

COMBUSTÍVEL
Elétrica

URÂNIO PLUTONIC TWh

Térmica

TWh0

Total

TWhc)

DA ENE:

GIA PRl
DUZIDA

0,25
16.551

3,60
J4.4ÓI

SIM SIM
16,9 17,4 34.3 14,0

0,25

rõsi
SIM SIM

4,40 14,1 17,4 31,5 12,9

0,35
3,60

J4.40I
SIM SIM

20,6 16,0 36,6 15,0

0,35 4,40
SIM

ÍMÕI
SIM
[NlÕl 17,1 16,0 33.1 13,5

0,25 3,60
l 4 , 4 0 |

|SIM|
NAO

SIM
1 6 , 1 15,8 31,9 13,1

0.25

rosi 4,40
SIM

NÃO 13.5 15,8 29,3 12,0

0,35
3,60 SIM

NSO 19,7 14.5 34,2 14,0

0.35 4^40 NAO [NÃÕ1 16,4 14,5 30,9 12,6

0,25 3,60
NAO

(SIMl
NAO 12.0 13,6 25,6 10,5

0,25
4,40 NAO

HIM]
NAO 1 0 . 1 13,6 23,7 9.7

3,60 ISIMI
NAO

ISIMl
NAO 14,5 12,8 27,3 11.2

í 0.35 4,40 NAO
|SIM|
NAO

1 2 , 1 12,8 24.9 10,2

*) S » razão de material estéril/minério da mina.
b) U - 2,778.IO"10 MWh.
c) LC iSiderou-se, neste caso, tanto a energia elétrica quanto a térmica,

coao sendo igualmente importantes.
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rio para igualar quantidades de energia térmica em quantidades

equivalentes de eletricidade. As conversões entre estas duas

formas de energia dependem tanto do sistema que está sendo em-

pregado, quanto da utilização final da energia.

A inexistência de uma única razão que forneça uma

resposta is varias questões que envolvem todos os aspectos do

sistema de potência nuclear, fez com que fossem utilizadas qua

tro "razões de energia resultante", para que houvesse uma

maior e melhor abrangência. Cada uma das razões tem suas cara£

terísticas próprias que as recomenda. Este problema foi exten-

sivamente abordado por R.M. ROTTY et alii*- ', que analisa 4

diferentes razões de energia resultante (R, , R,, R, e R.).

A primeira, denominada R.. , ê definida como sendo a

saída elétrica dividida pela energia térmica total requerida

na produção desta saída. Neste caso, supõe-se que toda energia

elétrica consumida pelo sistema, seja proveniente de usinas

térmicas, que queimam combustíveis fosseis. Assim, esta ener -

gia elétrica requerida devera ser multiplicada por 3,34 (este

fator é um valor médio que está relacionado a capacidade das

atuais usinas em transformar energia térmica em elétrica) *• ' ,

para que se possa obter a energia térmica, de origem fóssil,

necessária ã geração desta eletricidade. 0 valor encontrado

deverá em seguida ser somado a outra componente térmica consu-

mida pelo sistema, para se chegar ao consumo térmico total.

Se alguém está interessado na quantidade de eletricjl

dade que seria produzida em um determinado sistema de potência

nuclear por unidade de energia térmica (produzida pela queima

de combustíveis fósseis) consumida, então R, é a razão indica-

da.

R- ê definida como a saída elétrica dividida pelo

consumo total de energia elétrica equivalente. Aqui, o requer î

mento térmico é dividido por 3,34*- , para se chegar ã energia

elétrica que poderia ser produzida por este componente térmico,

em usinas carregadas a combustíveis fósseis. A este valor est^

mado soma-se o componente elétrico consumido, chegando-se ao

total de energia elétrica equivalente requerido.

Se alguém pergunta, "Quantas vezes mais eletricidade

~l
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pode ser obtida por um sistema de potência nuclear consumindo

determinada quantidade de combustível fóssil, do que o que s£

ria obtido, caso esta mesma quantidade de combustível fosse

utilizada por uma usina térmica a combustível fóssil com a

mesma finalidade da central nuclear?" Neste caso, R_ seria a

melhor resposta.

R, ê simplesmente a relação entre a energia elétrica

de saída pela energia total consumida. A componente térmica

requerida ê expressa em MWh (admitindo-se que 1J = 2,778.10"

MWh) e somada ao consumo elétrico em MWh. Esta razão conside-

ra tanto a energia térmica quanto a elétrica, como sendo igua^

mente importantes. (Em algumas situações a gasolina ê mais

desejável do que a eletricidade, mas quando queima-se a gaso-

lina, a energia calorífica resultante pode ser utilizada para

produzir no máximo somente um terço de energia elétrica).

R, ê definida como sendo a saída elétrica resultan -

te, isto é, a energia elétrica produzida pela central nuclear

menos a energia elétrica consumida, dividida pela componente

térmica requerida, em MWh. Esta razão responde ã seguinte per_

gunta, "Qual seria a energia elétrica resultante que poderia

ser obtida na saída de um sistema de potência nuclear, por

unidade de energia térmica consumida?" Em vista da crise mun-

dial de energia, provocada em 1973 pelo aumento considerável

do preço do petróleo por parte dos países da OPEP (Organiza -

ção dos Países Exportadores de Petróleo). E por ser o Brasil

um país altamente dependente da importação deste produto,

aliado a inexistência de reservas expressivas de carvão mine-

ral de boa qualidade, urge que seja evitada a utilização des-

tes combustíveis diretamente na geração de eletricidade.

Assim, a questão de quanto seria ganho, caso alguém

optasse pela utilização dos combustíveis fósseis, exclusiva -

mente como subsidiários da energia nuclear, seria melhor res-

pondida por R..

Em suma, tem-se:

D saída e l é t r i ca (MWh)
[consumo e lé t r ico (MWh) x 3,3-f] + consumo' térmico (MWh)
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TABELA ( 1 4 - 3 )

VALORES DAS "RAZOES DE ENERGIA RESULTANTE" PARA OS DIVERSOS CASOS

ESTUDADOS

PUR -1626 W | . FATOR DE CAPACIDADE 7 5 1 , ENERGIA PRODUZIDA EM 30 ANOS - 123 .400 OVh

DE ELETRICIDADE, MINÉRIO DE URÂNIO COM 0,1081 DE U,0R e S* » 2 8 : 1 .

E M A

REJEITO DO EN

RIQUECIMENTO

( t DE » U )

C0NSIMO ESPECIFICO DA

USINA DE ENRIQIECIMEN-

TO (Wh/UTS)

RECICLAGEM DO COMBUS-
TÍVEL

URÂNIO PLUTONIC

0,25
IQ.3SI

3,60

I4.40I

SIM SIM
[MS]

3 , 1 0 , 6, 11,6

0,25

10.351

SIM SIM

4.40
3,6 1 2 , 1 7,2 1 1 , >

0.35
3,60

í4,401

SIM SIM 2.8 9 , 3 6,3 12,3

0.35 4.40

SIM SIM
ffJSol

3,2 10,7 6,9 12,5

0,25

10.351

3,60

14.401

ISIMI

NAO
SIM 3,4 11,3 7 , 1 12,7

0,25

IÒ.3SI
SIM

4,40 NAO
3,8 12,8 7,7 12,8

0.3S

3,60

|'4,401
SIM

NAO
2 , 9 9 . 8 6,6 15.3

0.3S 4.40 NAO
SIM
INÃÕI

3,4 1 . 3 7,3 13,5

0,25

ro.ssi
3,60

[4.401 NAO
ISIMI
NAO

4 ,3 4 , 5 8,7 4 . 5

0,25

T0.35I 4,40 NAO
ISIM]
NAO

4,9 6,2 9,3 4 ,6

0.35

3,60

14.401 NAO NAO
3,8 2,8 8,2 5,3

0.35 4,40 NAO NAO
4,4 4.6 8,9 5 , 4

*) Razão de material estéril/minério da mina.
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•TABELA (
VALORES DAS "RAZOES DE ENERGIA RESULTANTE" PARA OS DIVERSOS CASOS

ESTUDADOS

PUR -11240 MWl. FATOR DE CAPACIDADE - 75*. ENERGIA PRODUZIDA EM 30 ANOS -

CWh DE ELETRICIDADE, MINÉRIO DE URÂNIO COM 0,1081 DE U,0 f t e S* » 2 8 : 1 .

244.400

M

REJEITO DO ENRI

QUECIMENTO

(IDE ^ U )

CONSUM3 ESPECIFICO D/

USINA DE ENRIQUECIMB

1 0 (MVh/UTS)

RECICLAGEM DO COMBUS
TlVEL

URÂNIO PLUTONIO

0,25
Õ

3,60 SIM
fíSÕl

SIM

IÍÍÃÕL
3.3 11 ,1 7,1 13,1

0.25
4,40

SIM.

INÃÕI
SIM

INÃÕI
3,8 12.7 7,8 13,2

0.35
3,60
14,401

SIM
INÃÕI

SIM
INÃÕ)

2,8 9.6 6,7 14,0

PT2SI
0,35

I3T6ÕI
4.40

SIM
fNÃÒl

SIM 3.3 1 1 , 7.4 14,2

0.25
I5T351

3,60
|4 40|

ISIMI

NAO
SIM 3,5 1 1 . 7 7.7 14,S

0,25 137601
4,40

ISTMI

NÃO
SIM 4 . 0 13,4 8.3 14,6

|Õ725l
0,35

3,60
|4.40|

ISIMl
NÃO

SIM 3,0 10.2 ,2 15,5

IÕ7251
6.35

I376Õ1
4,40

iSIMl

HÃO

SIM

(NÃÕ1
,5 11,8 . 9 15,7

0,25 3,60 ISIMl
NAO

BIMl

NAO
, 6 5.2 .6 7,1

0,25

Ósl
|3,60|
4.40

(SIMl

NÃO NAO
.2 7 ,3 0,3 7,2

IÕ72S1
0,35

3,60
I474Õ1

ISIMl
NÃO

ISIMl

NÃO
,0 3 .3 9 , 0 8,0

IÕ725]
0.35

|376Õ|
4,40

ISlMj
NÃO

ISIMl

NÃO
. 6 5.3 9 , 8 8.2

*) Razão de Material estéril/minério da mina.
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saída, elétrica (MWh)

consumo elétrico (MWh) + [consumo térmico (MWh)* 3f3£]

saída elétrica (MWh)

consumo elétrico (MWh) + consumo térmico (MWh)

„ _ saída elétrica (MWh) - consumo elétrico (MWh)

consumo térmico (MWh)

As quatro razões de energia resultante, abrangendo t£

do o período de vida ütil das centrais de 626 e 1240 MW, reuni-

das respectivamente nas Tabelas (14-3) e (14-4), apresentam al-

gumas variações, para um mesmo tipo de reator, operando em sis-

temas diferentes, mostrando em todas elas as influências positi^

vas oferecidas pelos ciclos com reciclagem. Com relação as ra -

zões R, , R, e R_, o sistema com reciclagem de urânio e plutônio,

usina de enriquecimento com consumo específico de 3.600 kWh/UTS

e 0,35% de 235U no rejeito é o que oferece as maiores vanta -

gens. Entretanto, em termos de R., o sistema que se apresenta

mais atrativo é aquele no qual se processa também a reci-

clagem, tanto do urânio quanto do plutônio e a usina de enriqu£

cimento opera, como no caso anterior, com um consumo específico

de 3600 JcWh/UTS, mas agora a percentagem de 235Ü no rejeito

será de 0,25%. Por outro lado, o sistema com nenhuma reciclagem,

usina de enriquecimento com consumo específico de 4.400 kWh/UTS

e 0,251 de 23SU no rejeito ê o mais inconveniente dentre to -

dos os outros, tanto para a razão R. quanto para R2 e R,.

Concluindo, deve-se novamente salientar que a redução

do consumo de energia pelo emprego dos sistemas com reciclagem,

esta bastante evidente nas razões reunidas nas Tabelas (14-3) e

(14-4). Pode-se notar também, que em todos os casos, a quantida.

de de eletricidade gerada, excede bastante ao total de energia

consumida. Assim, baseando-se no período de vida médio das usi-
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nas, parece obvio, portanto, que os "ciclos" de potência nu -

clear são fortes geradores de energia elétrica resultante.

Mesmo porque, os investimentos energéticos aqui tabe

Lados, são geralmente um pouco mais altos do que aqueles atri

mídos a sistemas nucleares correspondentes, em outros exem -

pios desta literatura. Isto se deve, além da contabilização

de fatores adicionais entre 05 consumos, ao cuidado empregado

na escolha das constantes envolvidas neste estudo.

14.2. Referência

1. ROTTY, R.M.; PERRY, A.M.; REISTER, D.B. Lifetime

energy balance. In: — . Net energy from nuclear

power. Oak Ridge, Tennessee, Institute for

Energy Analysis, 1975. p. 3-9. (IEA 75-3).



15. ANALISE DE ENERGIA DINÂMICA

Como em qualquer outra indústria ou tecnologia mode£

na, a implantação de um sistema de potência nuclear requer

grandes investimentos energéticos e de capital, antes que se

obtenha a produção da energia em escala comercial. Comparadas

com usinas ã combustível fossil, as centrais nucleares reque -

rem um período de tempo muito mais longo, tanto em relação ao

ciclo do combustível quanto â construção da central. Consequen

temente, uma tecnologia nesta situação, precisa ser bem estudai

da, dimensionada e cuidadosamente planejada. Assim, e de funda

mental importância a contabilização energética, distribuída ao

longo de um período de tempo, envolvendo todos os consumos e

produções de energia. Nos primeiros capítulos deste trabalho ,

foram apresentados vários dados, que permitem o cálculo da

energia consumida durante o ciclo do combustível nuclear em

qualquer momento, relacionado ao início de operação comercial

da usina. Geralmente, leva-se um pouco mais de dois anos, des-

de a mineração ate o momento em que o urânio possa ser utiliza

do na. partida do reator. No Capítulo 3 foram dadas informações

rel.i ionadas ao tempo em que o "yellow cake" precisa estar dis

ponível (cerca de 2,25 anos antes do início de operação comer-

cial da central), bem como todos os outros intervalos de tem -

po subsequentes â produção do "yellow cake", exceto o da prodij

ção do UF, que praticamente coincide com este. Estes tempos,

juntamente com a quantidade de urânio que precisa ser processa^

da e a energia requerida por unidade de massa deste combustí -

vel, permitem projetar no tempo, como for desejado, as varia -

ções das energias consumidas. Exemplos da utilização destas in

formações, estão nas construções dos gráficos das Figuras

(15-1) a (15-4), que apresentam quatro "análises de energia d^

nâmica", distintas.

Nos gráficos das Figuras (15-1) e (15-2) foram fei -

tas as análises de energia dinâmica, respectivamente, para as

centrais de 626 e 1240 MW. Em ambas, foi considerado o sistema

que se apresentou como o mais inconveniente, dentre todos os

outros mostrados nas Tabelas (14-3) e (14-4) , possíveis de
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Figura (15-2) - Análise de energia dinâmica
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serem utilizados pelo Brasil. Neste sistema não se faz nenhuma

reciclagem, a usina de enriquecimento opera com um consumo es-

pecífico de 4,40 MWh/UTS e 0,25% de 235U no rejeito , alem

de utilizar urânio proveniente de minas com razão de material

estéril/minério igual a 28:1 e minério com 0,1081 de U,0g. Nas

análises, os investimentos energéticos acumulados (térmico e

elétrico) e a eletricidade gerada, estão registrados em função

do tempo, durante o período que envolve a partida da central.

Foram adotados oito anos para a construção de cada unidade de

1240 MW e nove para a de 626 MW.

Estes tempos de construção relativamente elev-ados,

foram tomados como valores médios, visto que, tempos ainda su-

periores poderão se fazer sentir, não sõ na implantação do PWR

de 626 MW, como também nas primeiras centrais de 1240 MW. Isto

se deve principalmente à inexperiência das empresas construto-

ras brasileiras, no que tange ã instalação desta tecnologia de

ponta, que exige alto grau de confiabilidade e segurança. Na

França, por exemplo, onde a participação nuclear atingiu cerca

de 13$ da capacidade total no final de 1978, na programação de

seus mais recentes reatores, tem sido adotado um período de

construção de 5 e 6 anos, respectivamente, para cada unidade

PWR de 900 e 1300 MW.

Pode-se notar nos gráficos das Figuras (15-1) e

(15-2), que tanto para o PWR de 626, quanto para o de 1240 MW,

a "saída elétrica resultante", torna positiva, em aproximada -

mente cinco meses apôs a partida, estando ambos, ainda operan-

do com um fator de capacidade de 40$. Por outro lado, a "ener-

gia resultante" passa a ser positiva por volta de um ano e se-

te meses para o PWR de 626 MW e em cerca de um ano e cinco me-

ses para o de 1240 MW, estando ambos, nesta ocasião, funcio -

nando com um fator de carga de 65%.

Quanto aos gráficos das Figuras (15-3) e (15-4), ne-

les são apresentadas as analises de energia dinâmica encontra-

das, admitindo-se que todas as nove termonucleares que consti-

tuirão a fase inicial do programa nuclear brasileiro estejam

em operação nos anos 1995 e 2000, respectivamente. Em ambas

foi considerado, novamente, o sistema que se apresentou como
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sendo o mais desfavorável dos que estão mostrados nas Tabelas

(14-3) e (14-4), possíveis de serem utilizados pelo Brasil.

Neste sistema, como foi descrito anteriormente, não se faz n£

nhuma reciclagem, a usina de enriquecimento opera com um con-

s' mo específico de 4400 kWh/UTS e 0,251 de M5ü no rejeito ,

além de utilizar urânio oriundo de minas com razão de material

estéril/minério igual a 28:1 e minério com 0,1081 de U,0g.Nas

analises, os investimentos energéticos acumulados (térmico e

elétrico) e a produção elétrica, estão registrados em função

do tempo. O período envolvido vai de 1972, ano em que se ini-

ciou a construção da primeira central, até 1995, Figura (15-3),

ou 2000, Figura (15-4), data em que se supôs o começo de ope-

ração comercial da nona e última usina. A distribuição de ca-

da uma das nove termonucleares dentro destes dois períodos, se

fez da seguinte maneira:

Para as três primeiras usinas, cujo início de cons-

trução e operação jã estão praticamente oficializados, foram

adotadas as mesmas datas em ambas as analises. Quanto as seis

restantes, programadas inicialmente para estarem concluídas

até 1995, admitiu-se, neste estudo, o início da construção de

uma central por ano, a partir de 1981. Entretanto, em vista

das grandes dificuldades pelas quais passa o país, tanto no

campo econômico quanto no social, achou-se por bem, fazer

aqui, uma redistribuição destas seis usinas restantes. Assim

pois, foi ampliado o intervalo de tempo de (1972-1995), para

(1972-2000).

Neste novo plano foi admitido que, a partir de 1981,

de dois em dois anos seja iniciada a implantação de cada uma

das seis últimas termonucleares, exceto a nona, que seria inj.

ciada um ano após o começo da oitava.

A distribuição das nove usinas, dentro do Plano

1995 e a revisão para um novo"Plano 20QÓ" , estão mostradas na

Tabela (15-1).
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Figura (15-3) - Análise de energia dinâmica
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TABEL;l (15-1)

DISTRIBUIÇÃO DAS NOVE PRIMEIRAS TERMONUCLEARES BRASILEIRAS

PWR

N»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

POTÊNCIA

ELÉTRICA

"LÍQUIDA'

MW

626

1240

1240

1240

1240

1240

1240

1240

1240

PLANO 1995

INÍCIO

DE

CONSTRUÇÃO

(ANO)

1972

1979

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

INÍCIO DE

OPERAÇÃO

COMERCIAL

(ANO)

1981

1987

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

11 PLANO 2000 "

INÍCIO

DE

CONSTRUÇÃO

(ANO)

1972

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1992

INÍCIO DE

OPERAÇÃO

COMERCIAL

(ANO)

1983

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2000

Os gráficos das Figuras (15-3) e (15-4) mostram que,

tanto para o "Plano 2000" quanto para o 1995 , o maior déficit e-

nergêtico, com cerca de 4,2.10 MWh para a energia resultante,

ocorre em 1981, ao passo que, ja em meados deste mesmo ano, a

"saída elétrica resultante" passa a ser positiva. Por outro Ia

do, a "energia resultante" ou "energia total" começa a ser

superavitãria por volta de quatro meses antes e depois de 1984,

respectivamente, para o "Plano 2000" e 1995. A partir de então s
ambas as resultantes crescerão rápida e continuamente, em

qualquer um dos dois planos.

A partir dos dados reunidos no Capítulo 3, podem ser

construídas curvas similares, relacionando o tempo com a ener-

gia consumida e produzida, para um grande numero de combinações

de sistemas, com e sem reciclagem, concentração de urânio no

minério, consumo específico de energia e concentração de a5U

no rejeito da usina de enriquecimento.



16. COMENTÁRIO DE DADOS E COMPARAÇÃO COM OUTRAS ANALISES

ENERGÉTICAS.

16.1. Aspectos gerais

A Figura (16-1) mostra a relação percentual entre os

investimentos energéticos requeridos por três sistemas distin-

tos e a energia elétrica "liquida" por eles produzida em 30

anos de operação. Os Sistemas A e B representam as hipóteses

menos e mais convenientes ao Brasil, dentre todos os casos es-

tudados nos Capítulos 13 e 14. Em ambos os sistemas admitiu-se

um PWR de 1240 MW, operando com fator de capacidade médio de

75% durante 30 anos e utilizando no ciclo do combustível miné-

rio de urânio procedente de minas com razão de material este -

ril/minério igual a 28:1 e 0,108? de U,0g no minério, A dife -

rença entre os dois sistemas é que no A não ocorre nenhuma re-

ciclagem e a usina de enriquecimento opera com consumo especí-

fico de 4,40 MWh/UTS e 0,25% de 235U.no rejeito , enquanto que

no B considera-se a reciclagem de urânio e plutônio e a us^.

na de enriquecimento trabalha com consumo específico de 3,60

MWh/UTS e 0,35% de 235U no rejeito . O Sistema C foi estudado

por R.M. ROTTY et alii^ ' e esta aqui representando um caso tí-

pico dos Estados Unidos da América. Nele o PWR é de 1000 MW e

também opera durante 30 anos com 751 de fator de capacidade me

dio, num ciclo de combustível sem reciclagem, minério de urâ -

nio convencional (0,1801 de U,0_) e usina de enriquecimento com

consumo específico de 2,81 MWh/UTS e 0,20% de 235U no rejei -

to . Na Figura (16-1) verifica-se que o Sistema C exige um

percentual de investimento energético total intermediário aos

dois casos "extremos" (A e B) brasileiros. Como mostra a Figu-

ra (16-1), os investimentos energéticos totais requeridos pe -

los Sistemas A, B e C correspondem, respectivamente a 14,9; 9,7

e 11,2% do total de energia elétrica "líquida" gerada por cada

um deles. Estes mesmos investimentos estão registrados na Figu-

ra (16-2), em escala ampliada. Nela pode-se notar, claramente,

a participação percentual de cada um dos cinco processos que

mais consomem energia (totalizando mais de 93% do consumo to -

tal em qualquer um dos sistemas) , quando se utiliza destas us_i

nas termonucleares para a geração de eletricidade. No caso dos
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Estados Unidos da America, aparecem em ordem decrescente os

processos de enriquecimento (responsável por 53$ do investi -

mento energético total requerido pelo sistema), central nu

clear (26$), conversão (91), fabricação do elemento combustí-

vel (4$), beneficiamento (41) e os processos restantes com

41. Para o Brasil, também em ordem decrescente, aparecem o

enriquecimento com (54 e 381), central nuclear (18 e 271) , min£

ração (11 e 131), conversão (8 e 91), beneficiamento (5 e b%)

e outros processos com os restantes (4 e 7%), respectivamente

para os Sistemas A e B. A grande diferença verificada entre

os investimentos energéticos totais dos Sistemas A e B foi

provocada não só pela utilização da reciclagem de urânio e

plutônio, mas principalmente pelo emprego de uma usina de en-

riquecimento com consumo específico de 3,60 MWh/UTS e 0,35*

de 235U no rejeito , ao invés de 4,40 MWh/UTS e 0,251 de
235U, respectivamente. Por outro lado, ainda nos sistemas bra-

sileiros, o processo adotado para a extração do minério de

urânio em minas com S (razão de material estéril/minério) i-

gual a 28:1 e concentração média de 0,1081 de U^0 , fez com

que este processo se tornasse o terceiro maior consumidor de

energia, ao passo que, no caso americano (Sistema C) a parti-

cipação deste processo é das menores, estando incluída na dos

outros processos subsequentes aos cinco primeiros maiores con

sumidores para o caso.

Rombough e Koen*- ' determinaram que 7,11 da eletric^

dade gerada por um PWR de 1000 MW, correspondem ao investimen

to total em energia elétrica requerida por este tipo de rea -

tor. Suas análises se baseiam numa central nucleoelétrica op£

rando durante 30 anos com um fator de capacidade médio de 80°o,

num ciclo do combustível sem reciclagem, minérios convencio -

nais, usina de enriquecimento com consumo de 2,58 MWh/UTS o

0,201 de 235U no rejeito .

Este investimento total de energia elétrica poderia

razoavelmente ser comparado aos 5,91 encontrados por R.M.

ROTTY et alii^ \ para um PWR de 1000 MW, 30 anos de vida mé-

dia, fator de capacidade 751, minério com 0,180% de U,0-, ci-

clo sem reciclagem, usina de enriquecimento com consumo espe-
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i^cífico de 2,81 MWh/UTS e 0,201 de 23SÜ no rejeito .

Nas condições brasileiras, o PWR de 1240 MW, 75% de

fator de capacidade, 30 anos de operação, minério com 0,1081

d" U,0g e S = 28:1, ciclo sem reciclagem, requer um consumo

total em energia elétrica de 7,0 e 8,4% da eletricidade gera-

da pelo reator, considerando a usina de enriquecimento funcio

nando com consumo específico de 3,60 e 4,40 MWh/UTS, respecti

vãmente, e 0,25% de 23SU no rejeito .

A elevada diferença entre os resultados encontrados

para o caso brasileiro e os obtidos por R.M. ROTTY et alii*- \

se localiza em dois pontos principais. Primeiro, o minério

de urânio brasileiro possui uma concentração de U-jO» 6Cft menor

e uma maior razão de material estéril/minério. 0 segundo e

principal motivo está no consumo específico de energia das

usinas de enriquecimento. As usinas brasileiras que utiliza -

rão o processo dos jatos centrífugos deverão consumir de 128

a 157% iuais energia por unidade de trabalho separativo do

que as usinas de difusão gasosa americanas. Quanto ã signifi-

cativa diferença entre os valores estimados pelas Referências

(1) e (2), pode-se dizer que ela está situada na quantidade

de energia elétrica determinada para a construção da central.

Esta diferença serã discutida mais tarde.

Da Tabela (16-1), para os sistemas que utilizam mine

rios convencionais, o ciclo do combustível representa de 3,3

a 5,71 do investimento em energia elétrica. Na analise de

Rombough e Koen^ \ 5,2% da eletricidade total gerada pelo

PWR, seria consumida em seu ciclo de combustível. Este valor

para o ciclo do combustível poderia ser comparado aos 5,7%

encontrados por R.M. ROTTY et alii*- \ considerando o Sistema

n« 2 da Tabela (16-1).

No Brasil, o PWR de 1240 MW, operando em seu ciclo

citado anteriormente, requer, no ciclo do combustível, 6,8 e

8,2% da eletricidade total gerada', para a usina de enriqueci-

mento, trabalhando com consumo específico de 3,60 e 4,40 MWh/

UTS, respectivamente.



TABELA ( 1 6 - 1 ) * «

ENERGIA REQUERIDA POR UM PWR DE 1000 MW OPERANDO DURANTE 30 ANOS COM FATOR DE CAPACIDADE MÉ

DIO DE 75%, GERANDO 1 9 7 . 1 0 0 . 0 0 0 MWh DE ELETRICIDADE E USINA DE ENRIQUECIMENTO COM CONSUMO

ESPECÍFICO DE 2 , 8 1 MWh/UTS.

S I S T E M A

1) Nenhuma reciclagem, minério convencional, 0,30% de 235U
no r e j e i t o da usina de enriquecimento

2) Nenhuma reciclagem, minério convencional, 0,20% de 235U
no r e j e i t o da usina de enriquecimento

3) Reciclagem de urânio e p lu tôn io , minério convencional,
0,30% de 235U no r e j e i t o da usina de enriquecimento

4) Reciclagem de urânio e p lu tôn io , minério convencional,
0,20% de 235U no r e j e i t o da usina de enriquecimento

5) Nenhuma reciclagem, minério com 0,006% de U,0 8 , 0,30% de
235U no r e j e i t o da usina de enriquecimento

6) Reciclagem de urânio e p lu tôn io , minério com 0,006% de
UjOg, 0,301 de 235lí no r e j e i t o da usina de enr iqueci -
mento

ENERGIA REQUERIDA*

(AMBAS SAO NECESSÁRIAS)

Elétrica
MWh

9.584.0.00

11.700.000

6.964.000

8.424.000

13.750.000

9.635.000

'Térmica
GJ

39.180.000

37.400.000

33.590.000

32.440.000

159.300.000

110.600.000

INVESTIMENTO EM

. RELAÇÃO A PRODUÇÃO

Elétrica
%

•4,9

5,9

3,5

4,3

7,0

4,9

Térmica**
%

5,5

5,3

4,7

4,6

22,5

15,6

* FONTE: REFERÊNCIA N» 1, Net Energy from Nuclear Power.

** 1 J = 2,778.10"10 MWh



195.

No relatório WASH - 1224 - A*- ' , para um ciclo do

combustível, incluindo reciclagem de urânio e plutônio e 0,20%

de 23Su no rejeito do enriquecimento, a energia elétrica re-

querida no ciclo do combustível de um PWR foi determinada em

3,94 da eletricidade total gerada pela central. Este valor po-

de ser comparado aos 4,OS obtidos por R.M. ROTTY et alii^ •* ,

em um ciclo de combustível correspondente. No Brasil, o ciclo

que mais se assemelharia a estes seria o constituído pelo PWR

de 1240 MW, 75% de fator de carga, 30 anos de operação, mine -

rio com 0,1081 de U,0o e S = 28:1, reciclagem de urânio e plu-

tônio, Este ciclo requer 4,7 e 5,7$ da eletricidade gerada, aà

mitindo a usina de enriquecimento funcionando com consumo esp£

cífico de 3,60 e 4,40 MWh/UTS, respectivamente, e 0,251 de 235U

no rejeito .

Nas três comparações anteriores, relacionadas ao

consumo de energia elétrica no ciclo do combustível, as dife -

Tenças podem ser atribuídas aos diferentes valores adotados pa

ra a quantidade de energia elétrica necessária â produção de

1 UTS, nos processos de enriquecimento. Visto que, como foi

mostrado nos capítulos precedentes,.este processo pode chegar

a consumir até 92%, Tabela (13-9), da eletricidade requerida

em todo o sistema, o que implica em dizer que o consumo espec^

fico de energia no enriquecimento é provavelmente, o mais im -

portante parâmetro nas analises do balanço energético de cen -

trais nucleares. R.M. ROTTY et a l i i ^ adotaram 2,81 MWh/UTS.

Este valor foi o maior apresentado na época pelos órgãos comp£

tentes nos Es-tados Unidos da América, sendo escolhido proposi-

talmente de modo que os resultados não ficassem subestimados.

Pela mesma razão, foram adotados 3 , 6 0 ^ e 4,40 ̂  MWh/UTS pa-

ra o consumo específico das usinas de enriquecimento a jato

centrífugo, que estão sendo construídas no Brasil. Rombough e

Koen^ ' utilizaram 2,58 MWh/UTS e os autores da Referência nç

3 empregaram 2,53 MWh/UTS. No caso brasileiro, deve-se citar

ainda como uma das causas do elevado consumo, o processo de

mineração que requer, em sua execução, uma quantidade de ener-

gia bastante elevada.

A diferença entre as estimativas dos investimentos
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energéticos requeridos r\? construção e manutenção da central

nuclear, feitas pelas Referências 1 e 2, mencionada anterior_

mente, é atribuída â diferença no consumo total de energia el£

trica. Nas Referências 2,1 e no caso brasileiro com o PWR

de 1240 MW, nota-se que o consumo de energia elétrica durante

a construção e operação das centrais, representa 1,9; 0,23 e

0,211 da eletricidade total gerada, respectivamente. Antes de

examinar qualquer detalhe suplementar com relação ao consumo

de energia elétrica, uma analise do requerimento de energia

térmica durante a construção e manutenção, dado nas Referên-

cias 1 e 2 fornece resultados interessantes. A energia termî

ca contida nos materiais do processo e nos de construção

foi calculada em 1,5 a 1,6.10 e 1,7.10 joules, respecti-

vamente, pelas Referências 2 e 1. Portanto, os custos em ener_

gia térmica nestes itens, que representam quase 901 do inves-

timento total em energia térmica na construção e aanutenção

dos PWRs, são praticamente idênticos, embora tenham sido cal-

culados independentemente pelas duas fontes nas quais o con-

sumo de energia elétrica diferiu substancialmente. A ener -

gia térmica requerida pelos materiais do processo e pelos de

construção foi também .determinada pela UNITED ENGINEERS AND CONS-

TRUCTORS, I N C . ^ , que encontrou 1,7.IO16 joules para um

PWR, o que está consistente com a encontrada por R.M. ROTTY

et alii*- •*. 0 consumo elétrico apresentado na Referência 1

foi determinado separadamente do consumo térmico. Enquanto que

na. Referência 2, os consumos elétricos foram determina

dos indiretamente a partir dos custos da usina, em dólares, u

tilizando-se de um fator de conversão que relaciona a energia

consumida em função do custo do material (J/$), que foi

calculado dividindo a energia total consumida nos Estados Uni.

dos da América, em um determinado ano, pelo produto nacional

bruto daquele ano. A fonte da diferença entre as duas refe

rências pode estar localizada nas convenções utilizadas para

a determinação do consumo de energia elétrica*- '. Talvez os

dólares gastos no ano de interesse da analise de Rombough

e Koen^ * , fossem de maior intensidade energética, resultando

assim, no cálculo de um investimento elétrico mais alto.
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17. COMPARAÇÃO ENTRE INVESTIMENTOS ENERGÉTICOS EM CENTRAIS

TÉRMICAS A COMBUSTÍVEL NUCLEAR, FÓSSIL E SOLAR.

17.1. Aspectos gerais

Rorabough e Koen^ ' analisaram os custos energéticos

para uma termoelétrica a carvão, utilizando os mesmos métodos

que anteriormente haviam empregado na análise de uma central

nuclear. Para uma usina de 1000 MW operando durante 30 anos

com um fator de capacidade médio de 801, 1,51 da energia elé-

trica produzida era consumida durante a construção. Enquanto

que, no ciclo do combustível, o consumo atingia 6,3 e 5,2% da

saída elétrica da central, dependendo da fonte do carvão ser,

respectivamente, uma mina subterrânea ou de superfície. Assim,

o investimento em energia elétrica total seria de 7,8 e 6,7%,

considerando, respectivamente, o carvão originário de minas

subterrâneas e a "céu aberto".

Estes investimentos para a usina a carvão são em

média superiores aos 3,5 e 7,01 encontrados por R.M. ROTTY et

alii"), na análise de um PWR de 1000 MW, fator de carga 0,75

e 30 anos de vida média, considerando, respectivamente, um

sistema com reciclagem de urânio e plutônio, minério com 0,1801

de UjOg, e outro sistema sem reciclagem e minério com 0,006%

de Ú,Og. Em ambos os sistemas a usina de enriquecimento opera

com um consumo específico de 2,81 MWh/UTS e 0,30% de 235U no

rejeito .

No caso brasileiro, um PWR de 1240 MW, fator de car_

ga de 75%, 30 anos de vida média e minério com 0,108% de U,0_

e S = 28:1, requer 4,0 e 8,3% da energia total produzida, con

siderando, respectivamente, um ciclo com reciclagem de urânio

e plutônio, usina de enriquecimento com consumo específico de

3,60 MWh/UTS e 0,35% de 235U no rejeito , e outro, sem reci-

clagem e usina de enriquecimento operando com 4,40 MWh/UTS e

0,25% de 235U no rejeito .

Na análise de Rombough e Koen'1^ do PWR de 1000 MW,

80% de fator de capacidade, 30 anos de vida média, minério con

vencional, usina de enriquecimento com consumo de 2,58 MWh/UTS

e 0,20% de 235U no rejeito , em um ciclo sem reciclagem, foi

encontrado um consumo elétrico de 7,1% do total gerado, que
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excede aos 6,7% obtidos para a termelétrica alimentada por car-

vão extraído em minas de superfície.

Um programa nuclear em sua fase inicial requer um in

.timento em energia térmica mais alto do que o que seria re-

ferido por um programa equivalente de centrais a combustível

fóssil. Contudo, no decorrer dos anos de funcionamento, as usi.

nas convencionais a combustível fossil, possuem um consumo de

combustível acumulativo mais alto*- \ como mostra a Figura

(17-1) , para a mesma saída elétrica, a energia térmica inicial

superior do programa nuclear é logo recuperada.

Comparando usinas de conversão térmica solar com nu-

clear, Moraw, Schneeberger e Szeless*- ' concluiram que, do pon

to de vista de investimento energético, o consumo de energia

na construção e na manutenção dos atuais LWRs em operação du -

rante todo o seu período de vida ütil é aproximadamente a meta

de do atualmente requerido pelas centrais solares de mesma ca-

pacidade*- * . Além do mais, encontrou-se para as termonucleares,

um tempo de retorno de energia (saldo positivo na energia re -

sultante), inferior a 1 ano após a partida, enquanto que para

as solares obtiveram aproximadamente 3 anos, como esta mostra-

do na Figura (17-2).

Deve-se relembrar aqui, que no caso brasileiro, fo -

ram obtidos aproximadamente 1,6 e 1,4 anos após o início de

operação das centrais de 626 e 1240 MW, respectivamente, para

o tempo de retorno de energia.

É necessário ter em mente que a tecnologia nuclear

esta atualmente mais desenvolvida e mais estabelescida do que

a tecnologia de centrais solares. Assim, embora sejam as usi -

nas solares inerentemente capazes de produzir energia térmica

resultante com alta eficiência, o mesmo não acontece com rela-

ção à geração de energia elétrica, que atualmente é produzida

com muito menos eficiência.
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Figura (17-1) - Consumo de combustível fossil para a produção

de eletricidade (comparação dos consumos acu-

mulados de combustíveis' para centrais nuclea-

res e convencionais com a mesma saída elétri-

ca)(3)

sS

CENTRAL NUCLEAR-1000 MW-F.C.75%
CENTRAL t0t_»K-9.5«100MW-F.C. 7»%

ENERSIA PRODUZIDA ANUALMENTE'«,Sr.M*fcWh

^~^-- («li*»)
It SOLAR

Ep» PROOUÇAO ACUMULADA DE ENERSIA ELÉTRICA.
E r> ENERSIA RESULTANTE ACUMULADA PRODUZIDA.
I » « INVESTIMENTO ENERSETtCO ACUMULADO,
j « TEMPO DE CONSTRUÇÃO.
F.C> FATOR DE CAPACIDADE.

Figura (17-2) - Produção de energia resultante em centrais

nucleares e solares (4)
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