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E CUSTO

Analisa-se todas as etapas do ciclo do combustível

nuclear quanto ao estado atual e perspectivas futu

ras de oferta e demanda de serviços, bein como ci-

tam-se os preços ou estimativas de custos unitários

destas etapas para o mercado internacional de com-

bustível. A partir dos recursos mundiais e cproje-

ções de consumo de uranio anallsa-se a médio e Ion

go prazos * disponibilidade de combustível para ãi_

versas estrategias de emprego de tipos de reatores.

Por último, calcula-sV o custo do combustível nu-

clear na geração de onergia elétrica para ser u-

tilizado dentro do planejamento energético do setor

elétrico.
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I 1 - INTRODUÇÃO

Para o planejamento energético elaborado dentro do setor de

energia elétrica brasileiro é de fundamental importancia o

acompanhamento e a visão futura das atuais fontes primarias

de eletricidade, bem como o exame de outras com futuras pos;

sibilidades de utilização, para que sejam bem orientadas as

decisões necessárias ao desenvolvimento do parque gerador nai

cional, imprescindível ao desenvolvimento do pais. Dentro

deste enfoque a coleta de informações sobre o estágio atual

e as tendências da energia nuclear, bem como a análise e em

prego destas informações, reveste-se de um real significa-

do dado o relevante papel que esta forma de energia pode vir

a ter dentro do futuro panorama energético brasileiro.

0 trabalho ora apresentado, "Combustível Nuclear. Disponi-

bilidade, Demanda e Custo", pretende ser uma contribuição

ao planejamento energético no que toca ao estágio atual e

à visãc Jutura do principal condicionante ao desenvolvimen-

to a r.v ti internacional e nacional da energia nuclear, que

8 o vr lio e os diversos processos industriais e serviços

que ^>ocituem o ciclo do combustível nuclear. 0 trabalho

baseií-.-e em ampla pesquisa bibliográfica e análises de con

clusõ '.- de recentes simpósios e congressos realizados dentro

e fo a do país, bem como em diversas publicações de órgãos

of i. ;> ais que tratam direta e indiretamente com o ciclo do

combv '.stível, 0 enfoque principal da discussão dos proble -

mas t' com base em informações a nível internacional, não só

pelo '.'.stãgio do desenvolvimento da energia nuclear em outros

países, mas também pela falta de dados do ciclo de combustí

vel nacional.

No desenvolvimento do trabalho analisaram-se todas as etapas

do ciclo do combustível (capítulo 3) no que concerne ã de-

manda e ã oferta de serviços e os respectivos preços para o

mercado americano atual. Discute-se e estimam-se as previ-

sões de custos para as etapas que atualmente não estão sen-

do realizadas comercialmente. Analisa-se a seguir (capítu-

lo 4) a demanda de combustível nuclear, a partir de duas pro
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jeções de crescimento da geração nuclear e de algumas estraté-

gias prováveis de linhas de reatores.

Na parte final (capitulo 5), calcula-se o custo do combustível

nuclear para algumas hipóteses de ciclo e de geração nuclear,

utilizando-se os dados oriundos da discussão dos capítulos 3

e 4 e do programa MDCN - Modelo de Determinação do Custo do

Combustível Nuclear. O capítulo 2 resume o trabalho e apresen

ta as suas conclusões. Compõe ainda o trabalho, anexo com os

dados específicos utilizados nos cálculos.
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¡; 2 - RESUMO E CONCLUSÕES
*

O ciclo do combustível nuclear mostrado na figura 3.1, pági-

na 11, com balanço de massa para uma recarga de um reator de

1245 MWef servirá de referencia ao desenvolvimento deste tra

balho. Desde 1977 as reservas mundiais cresceram 12% totali

zando em 1979 1 850 000 T de uranio, suficiente para insta-

lar com reatores PWR uma potencia de 270 000 MW, os quadros

3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, mostram reservas e recursos. A produção

de uranio em 1979 foi de 38 000 T, ficando abaixo da capaci-

dade de produção das usinas de beneficiamento que é de

44 000 T, o quadro 3.6 mostra a produção por país e a figura

3,3 mostra a projeção da máxima capacidade de produção que

pode ser atingida a partir dos recursos hoje conhecidos. To-

das as projeções de requisitos de uranio comparados com a m£

xima capacidade de produção possível de ser atingida indicam

um razoável excedente de capacidade de produção durante toda

a década de 1980. Apôs esta década, dependendo de considera-

ções de tipos de reatores a serem utilizados na geração de

energia e crescimento da potencia instalada, a demanda pode

exceder o suprimento a partir dos recursos presentemente co-

nhecidos. A situação na década de 80 fatalmente levará a

urna queda real dos preços e poderá levar a alguma das seguirt

tes conseqüências: primeiro, os produtores podem concentrar

a mineração nos minérios de maior teor de urânio para conse-

guir um razoável ganho marginal, resultando daí que a maio -

ria dos recursos razoavelmente assegurados de alto custo, e

possivelmente das reservas, possam ser postos de lado no pro

cesso de mineração sem previsão de serem recuperados em data

posterior; segundo, gastos com exploração podem ser desenco-

rajados e o nível de exploração, e taxas de descobertas, po-

dem cair; finalmente, e ma'.s certamente, adição â capacidade

de produção pode acontecer a uma taxa menor que a esperada e

por volta de 1990 a máxima capacidade atendível será menor
*

que a presentemente projetada.

0 preço da libra de U3O« a ser utilizado neste trabalho,

$ 37,30, sera o valor de transação de 31/07/80 calculado pela

Nuclear Exchange Corporation para os Estados Unidos. Mesmo

prevendo-se uma queda real nos preços na década de 80, a

\ sua quantificação torna-se difícil tendo em vista o numero



de fatores que o influenciam, como: número de licenças para

novas usinas nucleares, mudança nas condições de suprimento

de serviço de enriquecimento, estocagem de urânio, recicla-

gem de urânio e plutonio, envolvimento de consumidores na

produção, aumento da produção e entrada no mercado de novos

fornecedores, relacionamento a longo prazo entre usuários e

produtores. Os recursos brasileiros de urânio são mostrados

no quadro 3.7., o inicio da produção de 550 T de urânio/ano

da reserva de Poços de Caldas esta marcado para 1981, caso

as datas do cronograma desta instalação de benefieiamento

sejam verificadas, a produção devera satisfazer e demanda

nacional por toda a década de 80. O preço da libra de U3O8

produzido no país é impraticável de ser determinado tendo

em vista não se conhecer dados que possibilitem uma análise

de investimento das instalações de Poços de Caldas.

O grosso da produção de trabalho de separação empregado pa-

ra enriquecer urânio e oferecido pelos Estados Unidos e Rús

sia; em meados da década de oitenta entrarão em produção

unidades de enriquecimento dos consorcios URENCO (Inglater-

ra, Alemanha e Holanda) e EUROD1F (França, Espanha, Bélgica

e Irã) que aumentarão a participação dos países da Europa na

produção mundial. O quadro 3.8 mostra o estado atual e pro-

jeção da capacidade de enriquecimento. Nenhuma dificuldade é

prevista na satisfação dos requisitos totais de urânio enri-

quecido, a presente capacidade em operação, em construção ou

planejada cobre as necessidades até por volta de 1995, por vo].

ta do ano 2000 a alta demanda necessária para a alternativa

do ciclo do combustível sem reciclo, pode requerer uma rápi-

da expansão da produção, o que é possível tendo em vista que

os tempos prê-operativos das usinas de enriquecimento variam

entre 1,5 e 7 anos, embora sejam necessários altos investi -

mentos de capital. O preço da unidade de trabalho de separa-

ção a ser utilizado neste trabalho, US$ 98.95, será o valor

estabelecido para o primeiro semestre de 1980 pelo Department

of Energy - DOE, dos Estados Unidos para o tipo de contrato

"adjustable fixed - commitment." 0 preço cobrado pela URENCO

é cerca de 20% acima do adotado. A evolução destes preços

ao longo da década de 80 é de difícil quantificação uma

vez que todas as empresas que oferecem este serviço são
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estatais e portanto sujeitas às estratégias políticas de ca

da pais, no entanto como o insumo energético ê preponderan-

te na produção de ÜTS e devem ser incorporados a este preço

os futuros custos de descomissionamento e descontaminaçao das

usinas de enriquecimento/ é de se esperar um relativo cres-

cimento. No caso brasileiro, espera-se a entrada em operação

de uma usina de demonstração, utilizando o processo jato cen

trlfugo ainda em desenvolvimento tecnológico, em meados da

década de 80. Para o Brasil ainda ê prematuro estabelecer pra

zos para desenvolver usinas de enriquecimento com capacidade

comercial por esforço próprio porque tais instalações reque-

rem grande investimento de capital, tecnologia básica altanien

te desenvolvida e infra-estrutura industrial. Dos poucos paj[

ses capazes de desenvolver instalações nacionais só há incen

tivo industrial ou comercial para aqueles que tenham um gran

de programa nuclear doméstico ou grandes recursos de urânio

natural. O urânio natural e o enriquecimento são as duas eta

pas pré-reator que podem influir mas decisivamente na relação

disponibilidade de combustível/demanda, influindo assim mais

decisivamente na formação futura do custo do combustível nu

clear. As outras etapas pré-reator são comentadas ao longo do

texto, estando no quadro 5.2, página 65, os seus preços unit£

rios.

Quanto â parte final do ciclo do combustível, a figura 3.1mqs

tra as etapas põs-reator necessárias tanto para a recuperação

dos elementos com valor econômico, no caso urânio residual e

plutonio, quanto para o manuseio e abandono final dos rejeitos

radioativos. A efetivação destas etapas deve vir em horizonte

futuro, sendo que hoje continua-se a estocar combustível que_i

mado nas piscinas dos reatores que têm capacidades de estoca-

gem limitadas, obrigando assim, â curto prazo, a construção de

centrais de estocagem. Estas centrais de estocagem guardariam

o combustível queimado por um tempo hoje estimado de 10 anos ,

quando o reprocessamento do combustível entraria em operação

em escala comercial. Alguns países têm planos, outros já em

1981 começarão a construir estas centrais com capacidade em tor

no de 3000 T sufuciente para receber combustível queimado de

8 usinas de 1245 MWe por dez anos. Para os países em desenvolvi^

I
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mentó que não têm prespectivas de ter dentro de 15 a 20 anos

um parque gerador significativo ( 25 000 MWe) a construção

destas centrais não são viáveis economicamente. Quanto ao re

processamento, sua economicidade está ligada ao valor do ura

nio e plutonio recuperados, estes elementos economizariam cer

ca de 25% de urânio natural e 12% de trabalho de separação no

enriquecimento caso fossem reutilizados em PWR. Aos preços de

hoje o reciclo em PWR não se mostra economicamente viável,le

vando assim o reprocessamento a estar mais ligado ã recupera

ção do plutonio para utilização em reatores regeneradores,os

quais deverão entrar em operação comercial em meados da déca

da de noventa. Atualmente não existe reprocessamento comercial

do combustível queimado em PWR, embora já tenha havido três

tentativas nos Estados Unidos, alguns países tem planos, ou

tros estão construindo usinas com capacidade comercial que

devem entrar em operação no fim da década de oitenta.

Mesmo hoje, ainda não existe uma definição explicita com reŝ

peito aos rejeitos radioativos oriundos do reprocessamento ,

há estudos preliminares de engenharia que baseados em parame

tros de radioatividade, de toxidez e de geração espontânea

de calor destes rejeitos, dão algumas características e de

talhes da sua gerência. Dentre estas características, a ne

cessidade da estocagem intermediária (figura 3.1) por cerca

de 30anos e uma profundidade de 500 metros para o repositório

final, se colocam como as mais expressivas. No Item 3.3 dis-

cute-se a quantidade de rejeitos hoje estocada e as previsões

para o ano 2000, os pontos para uma política de gerência de

rejeitos e os detalhes preliminares de instalações de manu

seio, tratamento e estocagem intermediária e final de rejei-

to de alto nível radioativo, alguns detalhes são evidenciados

nas figuras 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. Os custos unitários

estimados para as etapas pós-reator do ciclo do combustível

são mostrados no quadro 5.2. na página 65.

Quanto â demanda de combustível nuclear, as figuras 4.3 e

4.4 apresentam, respectivamente para um crescimento baixo e

outro alto (quadro 4.1, página 52) da projeção da capacidade

de geração nuclear, o consumo anual de urânio natural para
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quatro estratégias de emprego de diferentes tipos de reatores

(ver página 53) para satisfazer aquelas projeções. Ao mesmo

tempo mostram a máxima capacidade anual de produção de urânio

a partir dos recursos hoje conhecidos. A primeira conclusão a

que se chega é que satisfazer as projeções de capacidade de

geração nuclear unicamente com PWR é inviável dado os recur

sos de urânio hoje conhecidos e que a satisfação da projeção

alta de crescimento nuclear requerirá um substancial uso de

reatores regeneradores e o aperfeiçoamento dos reatores térmjL

cos mais cedo do que se esperava. Por outro lado, as projeções

mostradas no quadro 4.4 foram feitas por recente estudo da

AIEA, examinando outros estudos podemos chegar a conclusão que,

pelo menos na década de 80, é difícil ser atingida a projeção

baixa de crescimento, tendo em vista que, com excessão da

França, todos os outros países têm os seus programas nucleares

em atraso, os Estados Unidos, hoje tendo 50% da capacidade nu

clear instalada do mundo, chegou praticamente a um nível zero

de encomenda de reatores ( figura 4.2, página 55).

Da síntese dos capítulos 3 e 4 chega-se a algumas conclusões

que podem orientar o estabelecimento de um ciclo de combustí-

vel provável de ser realizado no futuro, os quadros 5.1 e 5.2

mostram duas hipóteses de ciclo a serem considerados, para

calculo do custo. Quanto as conclusões, são as seguintes:

. Não há data definida para a entrada em operação do repro-

cessamento comercial do combustível queimado em reatores

PWR, embora seja esperado (vide texto) acontecer dentro

de 10 anos.

. O reciclo do urânio e plutonio nos reatores PWR, tudo in-

dica não será compensador economicamente.

. Portanto, o reprocessamento comercial está mais vinculado

ao aproveitamento do plutonio físsil nos reatores regene-

radores.

. Mesmo tendo em vista uma queda na prevista demanda de po

tência nuclear instalada/ não é viável uma política de

oferta a médio e longo prazos centrada em reatores PWR
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sem reciclo de plutonio e urânio, tendo em vista os recur

sos de urânio hoje conhecidos.

. Sendo assim, um aumento a médio e longo prazos da partiei

pação da geração nuclear na geração de energia elétrica

(hoje de 7% em termos mundiais) não pode prescindir dos

reatores regeneradores, no que pese o estado atual do de-

senvolvimento tecnológico destes reatores.

. Tendo em vista a necessidade do desenvolvimento dos reato

res regeneradores, torna-se obrigatório o reprocessamento

do combustível dos PWR e do reprocessamento do combustível

dos regeneradores, no que pese este último não ter ainda

acontecido de forma experimental.

Os quadros 5.3 e 5.4., páginas 66 e 67, apresentam os resulta -

dos dos cálculos para as duas hipóteses de ciclo formuladas,

sendo 5,6 milisAWh o custo do combustível nuclear que deve ser

utilizado quando o investimento com a primeira carga de combus-

tível estiver incluído no custo de capital da usina e

7,4 milis/kWh o custo do combustível nuclear que deve ser utili

zado em caso contrário. A utilização destes números deve ser

voltada unicamente para o planejamento energético, uma vez que

hipóteses de cálculo bastante significativas inerentes a este

planejamento foram formuladas nas suas determinações.
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3. O CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

3.1 - Considerações Gerais

Para o emprego do combustível nuclear em usinas nucleares

torna-se necessário que ele passe por vários processos in

dustriais e serviços desde a sua mineração, passando pela

queima no reator até a sua disposição final, o que consti^

tui o ciclo do combustível nuclear.

A necessidade destes processos industriais e serviços,

aqui chamados de etapas do ciclo, é obrigatória devido a

duas características básicas deste combustível:

- A forma em que ele é queimado na usina é bastante dife

rente da forma em que ele é encontrado na natureza.

- Após ser queimado passa a apresentar intensa radioati-

vidade prejudicial ao meio ambiente.

Este trabalho é voltado para o combustível do reator PWR

que hoje constitui a linha mais empregada no mundo, inclu

sive pelo programa nuclear brasileiro.

Todas as etapas do ciclo que vêem antes da queima, pré-rea

tor, (figura 3.1) preparam o combustível desde a mineração

até a forma final em elementos combustíveis na qual é in-

troduzido no núcleo do reator. As etapas pôs-reator proces_

sam o combustível recuperando os elementos de valor comer-

cial ou estratégicos e acondicionados para evitar perigos

de contaminação radioativa do meio-ambiente.

0 isótopo 235 do urânio í 2 3 8'^ U) é o elemento fissionado

no reator. O urânio apresenta-se na natureza associado a

minérios como a apatita, fosforita, ouro, caldasita, aren:L

to, etc. 0 teor de urânio nas suas diversas ocorrências



-2,0 anos -1,5 onos -1,0 ono + 5,0 anos

i
+10,0 onos +25,Oone« + 4O,Oono» +4O£anos

200000 T
OE

«¡SE310

• SUBPRODUTOS.

177 T SC V *ATU-
MT SE

ÍJT T OE U
DE U13S

34 T OE U .
A 3 . 1 % OE UZ3S

34 T OE UtN» S
S S4 ELEMENTOS
COMBUSTÍVEIS 34 T C0M8. CASTO 34 T COMB. «ASTO

B.N.R.

M:»ERAÇÃO E
BESEFICIAMCNTO

OE URANIO

a MR.

CONVERSÃO

OE

UjO, A UF,

B.NR.

ENRIQUECIMENTO

REJEITOS «JIR,

8.N.R.

FABRICAÇÃO

A.N.R.

QUEIMA
USINA

DURAÇÃO 3 ANOS

REJEITOS
)«3 T 0£ U A

O.tS% DE U23»
S.N.R

A.N.R.

ESTOCAGEM

CENTRAL

PURACAO 10 ANOS

\

In.

51 O

o <

c

.CASES

REJEITOS B,N.«.

[.IODO
-XEWNIO

', .ISÓTOPOS OE
CRIPTSNIO

L.ETC-

REJÍITOS

B.N.R.

U : 3 Z T ( 0 , 8 % OC U 2 H )

Puf 0.3 T

32
CILINDROS VITRI-

FICADOS i 15 T OC
REJEITOS VITRI-
FICADOS TÓXICOS

1ST DC
REJEITOS V1TRI-

FICACOÍ TÓXICOS

A.N.R.

REPROCES-

SAMENTO

RÍJEITOS

B.H.R.

{.TRAPOS
.FILTROS
.RECIPIENTES
UTC.

RfJIITOS

M.N.R.

A.N.R.

ESTCCAGEM

INTERMEDIARIA

DURAÇÃO 30 ANOS

REJEITOS

M.N.R.

» CILIKORO» V I -
TRIFICADOS CNCA-
K-JLAD9S I U t T

A.N.R. . I

ENCAPSÜ-

LAMENTO

REPOSITÓRIO

FINAL

REJEITOS
B.N.R.

-DE REFRIGERAÇÃO
.OE 7RATAKENT0

*

.SÓLIDOS

I . DE VAZAMENTO
^.ETC. . .

RESINAS: •
: . CONCENTRADO 00

EVAPORADOR
I . E T C . .

.ASUA OE RE-
FRIGERAÇÂO
E LlUPEZA

.EQUIPAMEN-
TOS OE LIM-
PEZA

.ASUA CE
PROCESSAMENTO

.CASCOS OE
BLINDAGEM

.EQUIPAMENTOS
DE LIMPEZA

SASF.S .
. I O D O

. CRIPTSIUO
. XENÕNIO.
: E T C .

( I A S U A OE REFRI-
1 6ERAÇA0 C LlUPtZA.
1.E0UIPAWENT0S
1 OE LIMPEZA

NOTÂ$:

tU.*,.1*1X0 Hl'vtL KÂOI0STIVO

M.N.R. .uéoiO HÍVIL HAOlOATIVO

A.N.*. .ALTO NÍVCL KAOIOATIVO

FIGURA 3.1



12.

varia desde concentrações muito pequenas na agua do mar

até concentrações da ordem de 4000 ppm, sendo que as re-

servas hoje exploradas encontram-se na faixa de 500 a

1500 ppm. As empresas de energia elétrica comumente com-

pram o uranio sob a forma de U3O- que é un concentrado

amarelo obtido apôs o benefieiamento do minério, se bem

que várias empresas de energia americanas estão partici-

pando da exploração e beneficiamento {3}. Apôs comprado

o urânio precisa ser convertido de U3O« para a forma ga-

sosa UFg a fim de ser enriquecido isotópicamente. Na na-

tureza o urânio é encontrado basicamente com 0,71% de
2g| 0 e 99,29% 2\\ ü, como o átomo físsil é o do 2g| U

e num reator FWR a concentração de 0,71% é insuficiente

para manter a reação em cadeia, é necessário se proces-

sar o enriquecimento isotópico para elevar na mistura

92 ü + 92 ̂  a c o n c e n t r aÇã° cie átomos de 99 u para

3,2%. Após o enriquecimento confecciona-se pequenas pas_

tilhas de uranios sob a forma de UO- que são introduzi-

das em tubos ocos de metal zirc&loy que são montados em

uma grade formando um elemento combustível. Vários ele-

mentos combustíveis constituem o núcleo do reator { l) .

Os tempos antes da queima do combustível necessários para

que sejam efetuados as etapas pré-reator variam muito de

acordo com a gerência de combustível adotada pela empresa

de geração de energia, neste trabalho serão adotados tem

pos médios verificados para várias empresas no mercado

internacional de combustível (Fig. 3.1). No caso da pri-

meira carga da unidade I da Central Nuclear Almirante Â̂ L

varo Alberto (ANGRA I), a figura 3.2 mostra como se desen

volvaram as etapas do ciclo. Em 1973 FURNAS comprou 253

toneladas de urânio da Africa do Sul â Nuclear Fuel Cor-

poration - NUFCO ficando acertada a entrega do urânio já

sob a forma de UFg ao Departamento of Energy - DOE dos

USA para ser enriquecido. Posteriormente o DOE entregou

o combustível à Westinghouse que fabricou os elementos

combustíveis 0 os entregou a FURNAS nos USA, totalizando
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49.500 kg U. O combustível ficou oito meses estocado sob

a guarda de FURNAS até que em 1978 foi transferido de

avião para o Rio de Janeiro, de onde partiu para o sitio

de Angra dos Reis {4,5,6}.

Após ser usado no reator o combustível queimado apresen-

ta, além de tK>2 , elementos transurânicos (Americio, plu

tônio, neptunio, etc.) e produtos de fissão (tritium, krip

tônio, iodo, zirconio, etc.). Há intensa radioatividade

e geração de calor de decaimento radioativo obrigando a

carga queimada a permanecer na piscina da usina nuclear

sendo refrigerada por um mínimo de seis meses.

Atualmente as etapas pós-restor não estão sendo feitas em

escala comercial (Fig. 3.1) obrigando o combustível quei^

mado a ficar estocado nas usinas.

Acredita-se que na segunda metade da década de 80 ele venha

a ser feito, obrigando a construção de estocagem central

para até lá receber as cargas queimadas de diversas usi-

nas uma vez que estas têm capacidade de estocagem das

suas piscinas limitadas. Após o reprocessamento onde são

recuperados os elementos que têm valor comercial (urânio

e plutonio) os rejeitos radioativos vão para uma estoca-

gem intermediária onde devem ficar por volta de 30 ¿nos

até atingir uma taxa de geração de calor de decaimento

compatível com os parâmetros de projeto do repositório

de estocagem final { 2}.

3.2 - Etapas pré-reator do Ciclo do Combustível

- Urânio, recursos, produção e preço.

Embora nos últimos anos as empresas concessionárias da

geração de energia elétrica tenham aumentado a sua partly

cipação na exploração e beneficiamento de minérios de ura

nio, {3) regra geral ele é comprado no mercado internacio-

nal já beneficiado sob a forma de U,OR.
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O esquema de classificação de recursos de uranio adotado

pela International Atomic Energy Agency - IAEA e pela

Nuclear Energy Agency - NEA/OECD ê mostrado no quadro 3.1.

O valor do dollar empregado no quadro é o de julho de 1978

e as definições dos termos são as seguintes:

- Recursos Razoavelmente Assegurados refere-se ao urânio

que ocorre em depósitos minerais de tamanho, concentra-

ção e configuração conhecidos que podem ser recuperados

dentro de dadas variações de custo de produção, e com

atual tecnologia de mineração e processo £7j.

- Recursos Adicionais Estimados refere-se a urânio em adi

ção aos recursos razoavelmente assegurados, que é espe-

rado ocorrer, principalmente sob as bases da evidência

geológica direta em:

. extensões de depósitos bem explorados,

. depósitos pouco explorados, e

. depósitos não descobertos que se acredita existir ao

longo de bem conhecidas tendências geológicas com de-

pósitos conhecidos £] 7[] .

- Recursos Especulativos refere-se a urânio, em adição aos

recursos adicionais estimados, que se acredita existir

principalmente sobre as bases de evidência indireta e

extrapolações geológicas, em depósitos descobertos com

técnicas de explorações existentes

0 quadro 3.2 apresenta os principais países com recursos

razoavelmente assegurados, o 3.3 com recursos adicionais

estimados e 3.4 o total de todos os países da Terra de

recursos razoavelmente assegurados e adicionais estimados.

0 quadro 3.5 apresenta os recursos especulativos para os

diversos continentes.

Um aumento líquido, descontando a produção, de 200 000T

de urânio elevou em 12% as reservas de 1977, totalizando

1 850 000 T em 1979 (ver quadro 3.2). O aumento ê devido

principalmente a descobertas no Brasil e Canadá e melhor

conhecimento de depósitos na Espanha, Estados Unidos e
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QUADRO 3 . 1

ESQUEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS DE URÂNIO (NEA/IAEA) { 7 }

Explorado a Decréscimo de confiança na
Custo estimativa

Recursos Recursos Recursos

Recursos Recursos
*on 1 in h „ razoavelmente adicionais
$80-130/kg U assegurados estimados

Recursos
especulativos

Recursos
„ razoavelmente

ü assegurados

RESERW&S



QUADRO 3 . 2

37.

R E C U R S O S RAZOAVELMENTE A S S E G U R A D O S ( 1 0 0 0 T U ) { 7 }

< * 8 0 / k g U
RESERVAS

$ 8 0 - 1 3 0 / k g U TOTAL
< 130/kg

USA

Africa do Sul

**Suécia

Austrália

Canada

Nigéria

Namíbia

Brasil

Franca

Gabão

índia

531

247

0

290

215

160

117

74,2

39,6

37

29,8

177

144

301

9

20

0

16

0

15,7

0

0

708

391

301

299

235

160

133

74,2

55,3

37

29,8

1.740,6 682,7 2.423,3

* Dados disponíveis em 19/1/1979

** Produção de urânio não permitida devido a veto de autoridades locais

por razoes ambientais

*** O material indicado cono reserva é mLnerado ao preço até $ CAN 125/ kg U

e os outros recursos ao preço entre $ CAN 125 e $ CAN 175/ kg U.



Q U A D R O 3 . 3

1 8 .

R E C U R S O S A D I C I O N A I S E S T I M A D O S ( 1 0 0 0 T U ) { 7 }

USA

Canadá

Africa do Sul

Brasil

Australia

Nigeria

Namibia

França

índia

Iugoslávia

Dinamarca

TOTAL

<$80Ag ü

773

370

54

90,1

47

53

30

26,2

0,9

5

0

1.449,2

$80-130/kg U

385

358

85

0

6

0

23

20

22,8

15,5

16

931,3

TOTAL

< $130Ag

1.158

728

139

90,1

53

53

53

46,2

23,7

20,5

16

2.380,5

* Dados disponíveis em 19/1/1979



QUADRO 3.4

TOTAL DOS RECURSOS (1000 T

>$l30Ag u

$80 - i30Ag u

<$80Ag u

TOTAL

* Dados disponíveis

** Não Inclui Europa

RAZOAVELMENTE **
ASSEGURADOS

(***)

740

1.850

2.590

em 19/1/1979

Oriental, Rússia e China

*** Os dados coletados para esta categoria não

QUADRO 3 . 5 .

RECURSOS ESPECULATIVOS ( I O 6 T

Continente

Africa

America do Norte

America do Sul e Central
- **
Africa e Oriente

Australia e Oceania

Europa Ocidental

TOTAL

Numero de
Países

51

3

41

41

18

22

176

Europa O r i e n t a l , USSR,Chlna 9

U) ( 7 )

**
ADICIONAIS

ESTIMADOS

(***)

970

1.480

2.450

foram considerados adequados

U)* { 7 , 8 , 9 }

Recursos
Especulativos

1,3 - 4,0

2,1 - 3,6

0,7 - 1,9

0,2 - 1,0

2,0 - 3,0

0,3 - 0,3

6,6 - 14,8

3,3 7,3

* Dados de 1978
** Excluindo China e USSR Oriental
*** O potencial mostrado aqui ê uma estimativa do potencial total, não apenas

especulativo.
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países da Africa. Recursos razoavelmente assegurados ex-

plorados a custo entre $80 e $130/kgU aumentaram de um

adicional de 700 000 T de urânio. Os recursos razoavel-

mente estimados na categoria $ 80 - 130 $AgU tiveram um

adicional de 200 000T de urânio entre 1977 e 1979 repre

sentando 37%, tendo as contribuições mais expressivas

ocorridas nos Estados Unidos, Africa do Sul e Argentina

enquanto os recursos adicionais estimados tiveram um adi.

cional de 350 000 t de urânio representando 17%, tendo as

contribuições mais expressivas ocorridas no Brasil, Cana-

dá, África do Sul, llamíbia e Estados Unidos. 0 aumento

dos recursos de urânio dentro de cada categoria e de cada

faixa de custo dependerá basicamente da manutenção do

preço no mercado internacional de forma que seja sufi-

ciente para cobrir sua exploração, isto se verificando é

razoável esperar que haja um aumento substancial nas re-

servas dentro dos próximos anos {7,8,9},

Nos últimos anos, apesar de ter crescido, a produção de

urânio ficou abaixo da real capacidade produtiva das usi^

nas, que em 1979 era de 44 000T. O quadro 3.6 mostra os

principais produtores de urânio, sendo que a projetada

produção brasileira não se verificou uma vez que a entra-

da em operação da usina de Poços de Caldas atrasou, deven

do entrar em operação em meados de 1981. A figura 3.3

apresenta uma projeção da máxima capacidade de urânio a-

tingível até 1990 para as atuais reservas de urânio, sen-

do que esta projeção é mais baixa que a anteriormente

projetada em 1977. Seis países, Austrália, Canadá, França,

Namíbia, Africa do Sul e Estados Unidos, que detêm 80%

dos recursos de urânio do Mundo Ocidental fazem projeção

de capacidade de produção de seus conhecidos recursos até

o ano 2000. Todas as projeções de requisitos de urânio

comparados com a máxima capacidade de produção atingível

indicam um razoável excedente de produção durante toda a

década de 1980. Após então, dependendo de considerações

de tipo de reator e crescimento da potência instalada, a

demanda pode exceder o suprimento dos presentemente conhe



QUADRO 3 . 6

PRODUÇÃO DE URÂNIO (T U) ( 7 )

P A I S PRE-1975 1975 1976 1977 1978 1979
(Planejado)

Argentina
Austrália
Brasil
Canadá
França
Gabão
Alemanha
Japão
MiadLco

Namíbia
Nigéria
Portugal

Africa do Sul
Espanha
USA

Zaire

278
7.800

0

103.670

19.531

5.448

56,2

33

42

0

3.342

1.729

70.076

170

191.000

25.600

22
0

0

3.510

1.731

800

57,1

3

0

0

1.306

115

2.488

136

8.900

0

40
359

0

4.850

1.871

n.a.
37,8

2

0

654

1.460

88

2.758

170

9.800

0

100
356

0

5.790

2.097

1.408

14,7

3

0

2.339

1.609

95

3.360

180

11.500

0

126

516
0

6.803

2.183

1.022

41,1

2

n.a.

2.697

2.060

98

3.961

191
14.200

0

185
600

103

6.900

2.180

1.000

n.a.
n.a.

n.a.

3.692

3.300

85

5.195

339

14.800

0

Tbtal 428.775,2 19.068,1 22.089,8 28.851,7 33.900,1 38.379

* Produção não verificada

fo
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cidos recursos de uranio entre 1990 e 2000. Esta situa-

ção que fatalmente levará a uma queda real nos preços

poderá levar a alguma das seguintes conseqüências: pri-

meiro, os produtores podem concentrar a mineração n >s

minérios de maior teor de urânio para conseguir um razo£

vei ganho marginal, resultando dal que a maioria dos re-

cursos razoavelmente assegurados de alto custo e possi-

velmente alguma das reservas possam ser postos de lado

no processo de mineração sem previsão de serem recupera

das em data posterior- segundo, gastos com exploração

podem ser desencorajados e o nível de exploração, e ta-

xas de descobertas, podem cair; finalmente, e mais cer

tamente, adição â capacidade de produção pode acontecer

a uma taxa menor que a esperada e por volta de 1990 a

máxima capacidade atendível será menor que a presentemen

te projetada.

Os preços do urânio em contratos negociados desde 1977

têm geralmente estabilizado a um nível ligeiramente acima

de $ 104/kgU ($ 40/ib U,0o), assim, em muitos casos eles

têm declinado em termos reais. A maioria das vendas de

urânio são em bases de contrato a longo prazo de forma

que existe diferença entre preço pago sob novos contratos

e a média de preços pagos para entrega em algum dado ano.

Nos Estados Unidos, a média dos preços do urânio entregue

em 1978 foi de $ 56,16/kgü ($ 21,60/lb Ü3OQ) no ano da

entrega dos dollares. Até julho de 1979, a média de preços

para entrega em 1978 foi de $ 49,27Ag U ($18,95/lb UjOg).

De 1977 a 1978 o preço médio do urânio para entrega no

mesmo ano aumentou de $ 107,90Ag U ($41,50/lb ̂ Og) para

cerca de $ 113,88/kgU ($43,80/ibU3Og). Alguns contratos

recentemente negociados para entrega no futuro contêm uma

cláusula na qual o preço a ser pago será relativo ao pre-

ço de mercado predominante. A maioria destes contratos a

preço de mercado contêm um piso que prevê um limite infe-

rior para o preço a ser pago. O preço para entrega ime-

diata tem sido bem acima do preço de mercado médio para

entregas futuras. Nos Estados Unidos, o preço básico mé-
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dio para contratos a preço de mercado é $ 114/kgU

($ 43,85/lb U3Og) para entrega em 1980. No Canadá, unta

estimativa para uma recentemente (1979) negociada venda

doméstica de uranio ficou entre $ 85 e $ 92,/kgU

($ 31 e $ 35/lb U~Og) para entrega em 1984. Recentemen

te (1979)rvenda para exportação do Canadá em 1980 teve

o preço colocado entre $ 114 a 133,90/kgU ($ 44 a

$ 51,50/lbU3Og). O preço da libra de U-OQ a ser usado

neste trabalho,$ 37,30,será o valor de transação de

31/07/80 calculado pela Nuclear Exchange Corporation ba-

se ando- se nos preços pagos nos Estado Unidos em transa-

ções realizadas nos três meses anteriores, com entrega

esquematizada para dentro de um ano, a contar da data

de transação. {7,8,9,10,11,12,13}.

Ê de difícil quantificação a tendencia futura do preço

do uranio no mercado internacional porque os diversos

fatores que o influenciam, como número de licenças para

novas usinas nucleares, mudança nas condições de supri

mentó de serviço de enriquecimento, estocagem de uranio,

reciclagem de uranio e plutonio, envolvimento de consuird

dores na produção, aumento da produção e entrada no mer-

cado de novos fornecedores, relacionamento a longo prazo

entre usuários e produtores, são também de difícil prog-

nóstico. No entanto, como na década de 80 a tendência é

haver mais oferta que procura, acredita-se que não haja

aumentos substanciais no preço do urânio.

As últimas estimativas dos recursos brasileiros de urânio

são mostrados no quadro 3.7, além destas há recente maté-

ria divulgada pela imprensa dando conta de que os recursos

da NUCLAM (Associação da NUCLEBRÂS com a Urangesellschaft)

na Paraiba e Bahia passaram de 10 00C para 50 000 toneIa

das de ü3Og Q-5]. Neste trabalho o conceito utilizado

para definir reservas é o adotado pela classificação da

NEA/IAEA (Quadro 3.1), os números divulgados pela NUCLE-

BRÂS não se enquadram dentro desta classificação. A en-

trada em operação da usina de beneficiamento de minério

de urânio de Poços de Caldas, com capacidade inicial pre



QUADRO 3 . 7

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS BRASILEIROS DE URÂNIO (T U3 Og)

LOCALIZAÇÃO ESTADO MEDIDO INFERIDO TOTAL

26 800

8 000

15 000

5 000

1 000

122 500

48 000

10 000

TOTAL 140 500 95 800 236 300

* 10/1980

Poços de Caldas

Figueira

Quadrilátero Ferrífero

Amoriopolis

Cancos Belos

Itataia

Lagoa Real

Espinharas

Minas Gerais

Paraná

Minas Gerais

Goiás

Goiás

Ceara

Bahia

Paraíba

20 000

7 000

5 000

2 000

500

83 000

18 000

5 000

6 800

1 000

10 000

3 000

500

39 500

30 000

5 000

N>



26.'

vista de 550 T de U-Og por ano, inicialmente prevista

para 1979, somente acontecerá em meados de 1981t atual-

mente não ê possível fazer nenhuma estimativa de custo

de libra de U,Og uma vez que os parâmetros básicos neces_

sários para o cálculo são desconhecidos. Outros aprovei_

tamentos como Figueira e Itataia têm previsão para en-

trar com produção comercial em meados da década de 80

- O enriquecimento do urânio e a fabricação do combustível

O processo de difusão gasosa desenvolvido na década de

quarenta nos Estados Unidos é o responsável pela quase

totalidade da presente capacidade de enriquecimento de

urânio do planeta. Usinas em produção existem na França,

Inglaterra, Estados Unidos e Rússia e a tecnologia é tam

bem disponível no Japão. 0 processo de ultra-centrifugéi

ção foi desenvolvido entre o meio da década de cinqüenta

e o meio da década de sessenta. Usinas em produção são

operadas pela URENCO (Consórcio Inglaterra, Holanda e

Alemanha) e pelos Estados Unidos, mas a tecnologia é tam

bem disponível na Austrália, França, Itália e Japão.

As tecnologias em maturação são as aerodinâmicas (jato cen-

trífugo) e os processos químicos. A primeira foi desenvol^

vida na Alemanha e Africa do Sul e pequenas unidades de

demonstração estão sendo construidas na Africa do Sul e

Brasil. Processos químicos têm sido desenvolvidos na

França, Japão e Estados Unidos e uma pequena usina está

planejada na França. Tecnologia em pesquisa e de sen vol.

vimento inclui enriquecimento a "laser" , levado a efeito

em vários países, e processo de plasma em desenvolvimen-

to nos Estados Unidos.

Nenhuma dificuldade ê prevista na satisfação dos

tos totais de urânio enriquecido. A presente capacidade

em operação em construção ou planejada cobre as necessi-

dades até apôs 1995 quadro 3.8. Além do ano 2000, a ai-

I



QUADRO 3 . 8

ESTADO ATUAL E PHDJEÇSD DA CAPACIDADE DE ENRIQUECIMENTO (05/1979) (IO6 UTS) { 19}

78 79 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 1990 95

Em operação

Comissionada

Planejada

projeção alta

projeção baixa

Total

projeção alta

projeção baixa

15,4 19,2 17,0 19,4 19,3 19,7 18,7 18,7 18,5 18,6 18,5 17,8 17,7 17,7

1,5 3,9 9,0 18,2 18,7 21,1 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,3 23,3

0,1 1,1 4,8 8,3 13,5 19,5 24,8 42,6

0,1 1,0 4,7 8,2 13,4 19,4 24,7 40,1

15,4 20,7 20,9 28,4 37,5 38,4 39,9 34,2 46,7 50,3 55,4 60,7 65,8 83,6

15,4 20,7 20,9 28,4 37,5 38,4 39,9 43,1 46,6 50,2 55,3 60,6 65,7 81,1
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ta demanda necessária para a alternativa do ciclo do

combustível sem reciclo do plutonio, pode requerer uma

rápida expansão da produção, o que é possível tendo em

vista que os tempos pre-operativos das usinas de enri-

quecimento variam entre 1,5 e 7 anos. Mais atenção deve

ser dada â garantia de suprimento, particularmente pelos

países era desenvolvimento que são mais vulneráveis aos

efeitos de interrupção no suprimento de combustível nuclear. De

uma maneira geral, medidas que minimizem o problema po-

dem ser: planejamento conjunto de novas usinas de enri-

quecimento, diversificação de supridores, acordos de as-

sistência mútua e " ]oint venture" entre usuários e pro-

dutores £ 18,19

Alguns poucos países da Terra estão em posição de desen-

volver usinas de enriquecimento com capacidade comercial

por esforço próprio porque tais instalações requerem

um grande investimento de capital, tecnologia básica al-

tamente desenvolvida e uma bem desenvolvida infra-estru-

tura industrial. Dos poucos países capazes de desen-

volver instalações nacionais sô há incentivo industrial

ou comercial para aqueles que tenham um grande programa

nuclear doméstico ou grandes recursos de urânio natural

0 preço da unidade de trabalho de separação - UTS a ser

usado neste trabalho, US$ 98,95, será o valor estabele-

cido a 13/12/79 pelo Department of Energy - DOE dos Es-

tados Unidos para o tipo de contrato "adjustable fixed-

commitment". Por este contrato o comprador de serviços

de enriquecimento fixa antecipadamente a quantidade de

UTS requerida, com a flexibilidade de ajustamento dos

requisitos nos últimos dois anos de um período contrata

do de cinco anos. Por outro tipo de contrato,"long-term

fixed commitement", o comprador fixa antecipadamente a

quantidade de UTS requerida por um período contratado de

dez anos sem possibilidades de ajustamentos, o preço,por

este contrato, também é de US$ 98,95/kgUTS. 0 último

tipo de contrato, "requirements", obriga o DOE, dentro
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de limites, a abastecer o comprador com a quantidade de

serviço de enriquecimento solicitado, o preço é de

US$ 110,75/kgUTS, havendo, no entanto, um teto de

US$ 101,52AgUTS, ajustado cada seis meses, que substitui

o preço de contrato quando este é maior que o teto. Pa-

ra as usinas européias o preço do serviço de enriqueci-

mento é sensivelmente mais caro, no caso da URENCO 20%

acima do preço do DOE.

O preço do serviço de enriquecimento tem sofrido sensi-

vel aumento nos últimos anos, em 1976 elevou-se 3,8%,

em 1977 22%, em 1978 18,4%, em 1979 11,6%, espera-se

que no mínimo os preços do enriquecimento acompanham a

inflação americana nos próximos anos. Porém este preço

pode sofrer um acréscimo proveniente dos futuros custos

de descomissionamento e descontaminação das usinas de

enriquecimento do DOE, que pela política do General

Accounting Office dos Estados Unidos devem ser pagos

pelos consumidores atuais de eletricidade e não pelas

futuras gerações, política esta conflitante com a defen

dida pelo DOE ^20,21,22,23,24^) .

A NUCLEBRAs, com 75% de participação acionária, associou-

-se ãs firmas alemãs STEAG e INTERATOM para formar uma

companhia subsidiaria, a NUCLEI, que deverá construir e

operar uma usina de demonstração de enriquecimento de

urânio pelo processo jato centrífugo no Brasil. Em para

leio a NUCLEBRAS e a STEAG formaram uma outra companhia,

a NUSTEP, sediada em Essen na Alemanha, com participação

de 50%, com o objetivo de continuar o desenvolvimento

tecnológico e fazer exploração comercial do processo de

enriquecimento jato centrífugo. Atualmente encontra-se

em operação uma unidade piloto de enriquecimento jato

centrífugo de 24 estágios de separação em Belo Horizonte,

após ter sido transferida da Alemanha para o Brasil.

Em Resende, Rio de Janeiro, será construída uma usina de

demonstração com capacidade da ordem de 200 000 kgUTS/ano
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e com aproximadamente 300 estágios de separação que de-

verá entrar em operação em meados da década de oitenta

£25, 263 •

De todas as etapas pre-reator do ciclo do combustível,

a produção de urânio e o enriquecimento são as que podem

influir mais decisivamente na relaçãodisponibilidade de

combustível/demanda, influindo mais fortemente na forma-

ção dos preços futuros do combustível nuclear. Para a

primeira delas, as razões estão associadas ao longo tem-

po decorrido desde a decisão de se aumentar a capacidade

de produção até a entrada em comercialização desta pro-

dução. Portanto, a não flexibilidade de tempo pre-opera

tivo faz com que não haja adaptação da disponibilidade

produtiva âs variações da demanda, sendo esta demanda

função basicamente, a curto e médio prazos, do comissio-

namento e encomenda de novos reatores e a longo prazo,

função ainda do desenvolvimento e comercialização de no-

vas linhas de reatores, principalmente os regeneradores

Já o enriquecimento do urânio é uma atividade que requer

alto investimento de capital, tem alto consumo de energia

e necessita de alta demanda de serviço, cerca de 25 ou

mais reatores de 1200 MWe, para justificar uma usina co-

mercial, tanto é assim que somente o governo dos Estados

Unidos e da União Soviética possuem hoje altas capacida-

des de enriquecimento, as futuras grandes capacidades

das usinas européias só serão possíveis com consórcios

entre países como é o caso de URENCO (Inglaterra, Alema-

nha e Holanda) e EURODIF (França, Itália, Espanha, Bélgi_

ca, Irã). Sendo assim, ficando a produção de serviço de

enriquecimento ligada às empresas estatais, ficam os pa£

ses compradores sujeitos âs estratégias políticas dos

países produtores.

A fabricação do elemento combustível é um processo tecno

lógico bem conhecido e com a produção hoje dominada pela

iniciativa privada, não havendo qualquer indefinição

quanto ao aumento da capacidade de produção necessária â

demanda futura. No entanto a matéria prima para a fabril
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cação da parte metálica do elemento combustível ê o

zircaloy, liga de zircônio com pequenas quantidades de es

tanho, ferro e cromo, sendo que o processo de obtenção do

zircônio e dominado por poucas industrias no mundo. A

mais longo prazo, caso plutonio e urânio reciclados sejam

no futuro utilizados como combustível nuclear, a radioati

vidade destes elementos forçará a reestrutura-

ção ou construção de novas fábricas de elementos combustí-

veis, que possivelmente encarecerá o serviço. O preço da

fabricação a ser usado neste trabalho, US$ 150,00/kg U,

será o valor hoje cobrado pela fábricas norte-americanas.

0 preço da fabricação na Europa é, também como no enrique

cimento, cerca de 20% acima do preço norte-americano. A

estimativa de preço da fabricação de combustível oxido

misto (UO2 - PuO2) é de US$ 260,00Ag.{ 11/ 24, 27, 28, 29,

30, 31}.

A partir do proximo ano entrará em operação a fábrica de

elementos combustíveis da NUCLEBRÃS em Resende no Rio de

Janeiro. A fábrica deverá ter produção final de 500 T de

urânio por ano e contará com as seguintes linhas de produ

ção: conversão de UFg e UO • fabricação de pastilhas de

UO-, fabricação de varetas, fabricação das partes estrutu-

rais; montagem do elementos combustível. Inicialmente não

serão produzidos os demais componentes necessários, tais

como: grades espaçadoras, tampões terminais, molas, bocas,

etc., que são fabricadas a partir de tubos e barras de

zircaloy, chapas de inconel, aço inoxidável, etc. Também

não será produzido a matéria-prima para a fabricação do ele_

mento combustível, o zircaloy. £16, 2

- Outras etapas pré-reator

0 transporte do combustível entre as várias etapas do ciclo

e a conversão de U^Og a UFg/ embora de pequena importância

econômica são significativas. Juntamente com o transporte

ocorrem outras despesas como: segurança, seguro, estocagem,

cujo custo varia muito de acordo com a gerência do combus-

tível novo realizada pela empresa que compra os serviços.

Neste estudo será usado US$ 8,00 AsU cano preço do transpor-

te e as outras despesas a ele vinculadas (segurança,
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seguro, etc.). Para a conversão será usado o preço de

US$ 6,00AgU. Qllt 3 2 ] .

3.3 - Etapas põs-reator do Ciclo do Combustível

- Queima do combustível.

Mais comumente os reatores PWR, em operação normal, tro-

cam um terço da carga total do núcleo a cada ano, portan

to cada terço do combustível, neste trabalho chamado de

lote, passa três anos no núcleo do reator. O combustível

novo é basicamente formado por 3,2% de U238. enquanto que

o combustível queimado (32.000 MWD/T) apresenta a seguin

te composição: urânio 235: 0,8%, urânio 236: 0,4%, uranio

238: 94,2%, plutonio físsil: 0,08%, outros plutonios:0,3%,

elementos transurânicos: 0,08%, produtos de fissão: 3,4%.

A radioatividade de diversos elementos que compõem o

combustível queimado ê mostrada na figura 3.4. Para ter-

mo de comparação, a radioatividade recebida por uma pes-

soa que vivesse a 100m de uma fonte de 1 Ci de atividade

seria de 1000 m rem/ano, enquanto que a radioatividade

normal do meio ambiente é de 210 m rem/ano.

Além da radioatividade, o combustível gera espontaneamen

te calor, a figura 3.5 mostra a curva de decaimento. Estas

duas variáveis, radioatividade e calor, são as que basi-

camente condicionam em termos de engenharia todas as eta

pas põs-reator do ciclo do combustível.

Durante a operação da usina as despesas que normalmente

existem estão relacionadas com a operação e manutenção

da usina e não com o ciclo do combustível {1, 2, 33, 34,

35, 36}.

- Gerência do combustível queimado

Como o reprocessamento comercial em larga escala é espe-

rado acontecer somente por volta do início da década
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de noventa, a estocagem central de combustível gasto tor

na-se hoje a opção mais econômica de gerencia de combus-

tível queimado para os países desenvolvidos que tenham

um parque de geração nuclear expressivo, uma vez que a

outra opção jnenos econômica, estocar o combustível quei-

mado nas piscinas das usinas até que venha o reprocessa-

men to ou decida-se pela sua disposição definitiva, obri-

garia à ampliação destas piscinas. Para os países em

desenvolvimento que hoje têm usinas nucleares e não têm

perspectiva de ter dentro de 15 ou 20 anos um parque de

geração nuclear significativo ( 25 000 MWe), a construção

a curto prazo de uma central de estocagem de combustível

não i viável estrategicamente nem economicamente, o que

leva estes países às seguintes opções: retornar o combus_

tível queimado ao supridor, estocar indefinidamente em

uma central de estocagem internacional, ou descobrir uma

solução nacional para o seu problema. {2, 18, 19}.

As centrais de estocagem devem ser localizadas, para mi-

nimizar gastos com transportes, próximo a uma usina de

reprocessamento, ou próximo â um repositório final de

combustível.

As centrais hoje planejadas estão dentro de 1000 a 5000 T

de capacidade de estocagem em piscinas cheias de água e

com sistema de refrigeração. Uma instalação com capacida-

de de estocar 3000 T, suficiente para receber durante 10

anos combustível queimado de 8 usinas de 1245 MW e, proje

tada de acordo com as recomendações da AIEA e normas de

segurança deve ser construída parte sob rocha e parte em

superfície. Sob rocha devem ficar em uma galeria de 280m

de comprimento, 20m de largura e 30m de altura, as pisei

nas, o sistema elétrico principal, o sistema de controle,

a seção de recebimento e a seção de estocagem, na super-

fície, ficam, escritórios, alojamentos, sistemas elétri-

cos auxiliares, sistema de ventilação e sistema de refrJL

geração de água. 0 custo de investimento de uma central

de estocagem como a descrita acima é estimado em

300 x IO6 US$, sendo que o custo anual de operação e
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manutenção é da ordem de 2,00 US$Ag MP .

Considerando que uma instalação deste tipo tenha a vida

útil de 50 anos e o tempo de estocagem seja de 10 anos,

teríamos um custo anual de estocagem hoje estimado em

12,00 US$/kg MP. O custo do transporte da usina até a

central de estocagem é da ordem de 25,00 ÜS$/kg MP.

{2, 18, 19, 28, 37, 38, 39}.

Ainda não existe uma política para a gerência do combus_

tível queimado nas futuras usinas nucleares brasileiras.

No entanto, o problema preocupa na medida em que a capa

cidade de estocagem da piscina dos reatores, 2 a 3 anos,

é insuficiente para a armazenagem a médio e longo prazos.

Duas medidas podem ser tomadas no sentido de minimizar

o problema, aumentar a capacidade das piscinas das futu

ras usinas ou diminuir a distância entre as grades de

acoplamento dos elementos combustíveis dentro da piscina

e ao mesmo tempo usar material absorvedor de neutrons

entre as grades, de forma que a capacidade de estocagem

seria aumentada de 2 a 3,5 vezes.

- Reprocessamento e créditos

No reprocessamento do combustível queimado os elementos

que têm valor econômico, no caso urânio e plutonio, sao

recuperados para serem reutilizados como combustível nu

clear, portanto a economicidade de uma usina de reproces_

samento depende fundamentalmente dos créditos a serem

recebidos pelos elementos recuperados. Para o ciclo do

combustível de reatores PWR o reciclo do urânio empobre-

cido corresponderia a uma economia de urânio natural da

ordem de 16% e a uma economia de serviço de enriquecimen

to da ordem de 5%, enquanto que a reciclagem de plutonio

economizaria 5% e 6% respectivamente. Para o emprego des_

tes elementos reciclados, além do investimento para a

* MP - Metal pesado - material que forma o combustível

queimado: urânio, elementos transurânicos, produ-

tos de fissão, etc.



37.

usina de reprocessamento, seriam necessários outros para

as modificações necessárias ou mesmo construção de novas

instalações de fabricação de elementos combustíveis de-

vido a maiores exigências de segurança estabelecidas pe

Ia ICRP (International Commission on Radiological Pro -

tection), uma vez que uranio e plutonio em reciclo apre

sentam radioatividade superior â do uranio natural, e

também devido à linha de fabricação das pastilhas de

U0~ não ser totalmente utilizada no processamento U0,

- Pu 02 {1, 19, 40, 41}.

Para o combustível dos reatores PWR, de média queima

(30 000 MWD/T), não existe hoje usina de reprocessamen

to em escala comercial. Nos Estados Unidos houve três

tentativas de se reprocessar comercialmente o uranio, a

primeira foi a usina de West Valley, fechada em 1972,

por razões de ordem técnica, econômica e de segurança,

apôs reprocessar 630 T de combustível queimado, as ou-

tras duas foram as usinas de Barnwell e Morris que não

chegaram a operar também por razões de ordem técnica e

econômica.

Outras instalações de reprocessamento são as usinas de

demonstração de Karlsruhe na Alemanha Ocidental, de La

Hague na França, de Mol na Bélgica e a de Windscale na

Inglaterra que se encontra fechada desde 1973 apôs aci-

dente na linha de processamento de óxidos. Alguns países

têm planos enquanto outros estão construindo usinas com

capacidade da ordem de 1000 a 1500 T HM/ano, que

devem entrar em operação por volta do fin da década de

oitenta. O reprocessamento é mais importante para os

países da europa ocidental que não têm recursos de urânio

e torna-se essencial para os países que esperam desenvol-

ver reatores rápidos, os quais não podem operar sem o reprocessa-

nento, muito embora o reprocessamento do combustível de mé-

dia queima não seja utilizado para reprocessar combustí-

vel de alta queima (100 000 MWD/T), como é o dos

reatores rápidos. Para combustível com esta queima ainda



38,

não existe nenhuma experiência de reprocessamento.

Existem varias estimativas de custo atual para uma planta

comercial de reprocessamento de combustível de média queî

ma, as mais recentes situam-se em torno de US$ 300,00/kgHM,

incluindo a vitrificação dos rejeitos de alto nível radio

ativo. Para o programa nuclear brasileiro não existe defini-

ção quanto a uma usina comercial, na segunda metade da dê

cada de oitenta deverá entrar em operação uma pequena uni

dade que tem o custo de capital ouçado em US$ 120 000 000,00

{11, 19, 29, 32, 33, 41, 42, 43, 44}.

Quanto aos créditos esperados pelo reprocessamento do com

bustive1, podemos dizer que para o urânio recuperado ele

é estabelecido em função da quantidade de urânio novo que

e substituído. Embora existam estimativas maiores, neste

trabalho estimou-se que o urânio reciclado e pronto para

entrar no núcleo do reator corresponde a 16%, em peso, do

lote de combustível que o originou. Este número pode va-

riar para mais ou para menos dependendo sobretudo da con-

centração de enriquecimento inicial e queima do combustí-

vel. 0 valor em $ é estabelecido utilizando-se outros pa-

râmetros físicos além dos acima citados e os preços do u-

rânio natural, conversão e enriquecimento, em termos mé-

dio podemos estimar este valor em torno de US$ 125,00Ag U

nas condições em que este urânio é obtido do reprocess a -

men to. A este valor não estão somadas as despesas advindas

do urânio queimado apresentar maior radioatividade que o natural

e até impurezas, pelo fato destas penalidades serem de

difícil estimativa. Para o plutonio físsil, con-

siderando-se que o seu emprego em reatores PWR economiza-

ria 5% de urânio natural e 6% de serviço de enriquecimen-

to, podemos, em termos médios, estimar o seu valor em tor

no de US? 9,00/gr Puf.

A substituição de urânio por plutonio pode no entanto não

ser vantajosa,uma vez que o custo de fabricação de combus_

tivel misto, UO, - PuO- é significativamente alto. Além

desta desvantagem, outra que não pode ser facilmente quan
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tificada, i que o rejeito produzido do uso do plutonio em

reatores térmicos tem uma grande percentagem de actinídéos

de longa vida, maior do que a produzida nos reatores tér-

micos que não queimam plutonio e maior que a produzida nos

reatores rápidos. Por estas razões, parte quantificável e

parte não quantificável, o incentivo para emprego de plu-

tonio em reatores térmicos é pequena.

Economicamente, a mais provável utilização do plutonio e£

tã associada â entrada em operação comercial dos reatores

regeneradores rápidos o mais cedo possível {19, 40, 41,45,

46, 47}.

- Gerência de rejeitos radioativos

A gerência de rejeitos tem a finalidade precipua de esque

matizar o transporte, o tratamento e a disposição final

dos diversos rejeitos oriundos da utilização da enargia

nuclear de forma a resguardar, hoje e no futuro, as popu-

lações dos efeitos radioativos e tóxicos. São seis, as

diferentes fontes destes rejeitos: processos de mineração;

purificação, conversão e enriquecimento; fabricação do com

bustlvel; operação e descomissionamento do reator; combus

tível gasto não reprocessado; afluentes do reprocessamen-

to; sendo que estes dois últimos são mutuamente excluden-

tes. Em termos de radioatividade estes rejeitos são clas-

sificados como de baixa, média e alta atividade (ver figu

ra 3.1), porém os perigos ambientais não estão associados

apenas ao grau de radioatividade mas também â extensão em

que eles ocorrem, por exemplo, embora o minério de urânio

apresente baixa radioatividade os efeitos ambientais são

um dos mais expressivos de todo o ciclo do combust .vel,pe

la grande movimentação de terras exigida e pelo grande vo

lume de resíduos do processo abandonados. Neste trabalho,

dado o seu objetivo, somente os rejeitos provenientes do

combustível queimado serão considerados. A quantidade de

rejeitos de alto nível radioativo hoje estocada e alta,

somente nos Estados Unidos há 74 milhões de galões prove-

nientes do programa militar americano e espera-se que pelo
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ano 2000 esta quantidade seja aumentada de 41 milhões de

galões, enquanto que o volume de baixo nível radioativo

pelo ano 2000 montara a cerca de um bilhão de pés cúbicos.

Também os rejeitos de usinas comerciais estão se avoluman-

do, cerca de 3000 toneladas de rejeitos de alto nivel ess

tão sendo estocadas nos reatores dos Estados Unidos en-

quanto que na próxima década acumular-se-ã um adicional

de 17000 toneladas. Espera-se que em 1985 a radioativida

de dos rejeitos produzidos anualmente pelas usinas comer

ciais será igual ã quantidade de radioatividade de todos

os rejeitos militares existentes até aquele ano {18, 19,

28, 37).

Dado que esta acumulação de rejeitos não pode continuar

indefinidamente, torna-se urgente urna política para a

gerencia de rejeitos por parte dos países industrializa

dos. A presidencia dosEstados Unidos definiu recentemente

um programa de gerencia de rejeitos radioativos, tendo

como linhas gerais os seguintes pontos:

. Confiança preliminar nos repositorios geológicos ex-

plorados para disposição de rejeitos comercial e

militar de alto nível e também de rejeitos transurâ

nieos.

. Trabalhos exploratorios intensivos sobre uma diver-

sidade de possíveis repositorios variando de forma-

ções de sal e bosalto a granito e outras formações

rochosas. Isto leva ao abandono das tendencias pre-

liminares sobre formações de sal como a preferida

para o sítio, e vitrificação como a preferida como

maneira de imobilização do rejeito.

. Um orçamento dilatado para pesquisa e desenvolvimen

to de formas alternativas de tratamento de rejeitos.

. Seleção de um local para o primeiro grande repositó

rio por volta de 1985 e sua operação em meados da

década de 1990.
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Um eventual plano governamental para uma estocagem

central do combustível gasto nas setenta usinas nu

cleares americanas, cuja capacidade das piscinas es_

tã rapidamente se esgotando.

Assistência aos estados para prover instalações de

estocagem intermediária para rejeitos de baixo nível.

Um plano federal para descomissionamento e desconta

minação das instalações nucleares de propriedade do

governo.

Uma maior importância do papel da NRC e do Depart -

ment of Transportation no transporte de rejeitos nu

cleares.

. Delegação de autoridade â NRC para licenciar todas

as instalações para disposição de rejeito radioati-

vo.

. Preparação acelerada pelo Environmental Protection

Agency de criterios para a gerencia de combustível

nuclear.

Delegar ã Secretaria de Energia as responsabili-

dades gerais pela gerencia de re jeitos, incluindo li_

gações com outras agencias. A cada dois anos o DOE

prepara um novo plano nacional de gerencia de rejei-

tos para submeter ao Congresso e ao público norte

americano {48}.

Como já foi dito, neste trabalho, centraremos atenção no

rejeito proveniente do combustível queimado. Ele deve

sair da usina de reprocessamento já vitrificado (ver fi-

gura 3.1), sendo esta vitrificação uma primeira barreira

a evitar o contato com o meio ambiente, no entanto antes

de ir para a estocagem final no repositorio de disposição

eterna são necessárias outras barreiras o que torna obriga-

tório o encapsulamento dos cilindros vitrificados de re-
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jeitos. Como cerca de 25 anos apôs a queima, os re-

jeitos ainda apresentam significativa geração espontanea

de calor, os cilindros vitrificados têm que passar anos

sendo refrigerados em um local de estocagem intermediaria

de combustível.

Por razões de economicidade e segurança, a estocagem inter-

mediaria, o encapsulamento e o repositorio final dovem fi

car em um mesmo sitio.

A referencia n9 2 apresenta com bastante detalhe um proje_

to preliminar de manuseio, tratamento e estocagem interme

diaria e final de rejeitos radioativos de alto nivel pro-

venientes do combustível queimado em usinas PWR. A análi-

se de segurança do projeto estima que o mais alto nivel

de radiação proveniente da disposição final a que pode

ser submetido um grupo de pessoas dentro das condições

mais desfavoráveis ê de 13 millirem por ano, e que esta

dosagem não tem possibilidade de ocorrer antes de 200 000

anos. Este nível é mais baixo que o hoje admitido na Suécia

para pessoas vivendo proximo a usinas nucleares que é de

50 millirens por ano, e bastante mais baixo que a dose re-

comendada pelo International Commision ou Radiological

Protection (ICRP) como limite superior para doses adicio-

nais permisslveis para indivíduos que ê de 500 millirem

por ano. Os parâmetros físicos levados em conta na execu-

ção do projeto, estão condicionados a que o combustível

seja reprocessado dez anos após ter sido queimado, que os

rejeitos sejam vitrificados no reprocessamento e que a es_

tocagem intermediária seja feita durante 30 anos.

As características dos cilindros com rejeitos vitrificados

no reprocessamento, segundo o referido projeto são:

. Dimensão: 1,5 m de altura x 0,40 m de diâmetro

. Peso: 470 kg

. Densidade do vidro: 2,8 g/cm

. Volume do cilindro: 150 litros
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. Radioatividade: 4 x 10 curies

Material do cilindro: aço cromo-níquel

. Capacidade: o rejeito vitrificado de cada cilindro

corresponde a 1 T de urânio do combus-

tível gasto.

. Temperatura: ver figura 3.6

Os cilindros com rejeitos vão da usina de reprocessamen-

to para a estocagem intermediaria onde são refrigerados

por 30 anos, após o que são encapsulados e dispostos fi-

nalmente. A estocagem intermediaria,o encapsulamento e o

repositório final ficam no mesmo sítio, a figura 3.7 moss

tra detalhes destas instalações. A estocagem intermediá-

ria cuja finalidade ê reduzir o fluxo de calor do rejei-

to para simplificar a disposição final, uma vez que a

temperatura não pode atingir o ponto de cristalização do

vidro, tem as seguintes características: em rocha a 30 m

de profundidade ficarão:

seção de recebimento;

células de descorregamento;

. piscinas de armazenamento;

seção de encapsulamento.

Na superfície ficarão os serviços de apoio como:

. entradas e saídas

. administração

alojamento

. ventilação, refrigeração, etc.

A sua capacidade ê de 6000 cilindros, suficiente paraos

rejeitos vitrificados de aproximadamente trinta anos de

operação de 6 usinas PWR de 1245 MWe, a uma taxa anual

de 300 cilindros, o que corresponde a rejeitos vitrifica

do de descargas anuais de 8 usinas PWR de 1245 MWe enea

psulado para evitar: que seja lixiviado impedindo assim

contaminação radioativa e tóxica (figura 3.8) do meio am
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biente. O encapsulamento tem que ser resistente ã corro-

são durante o tempo que for necessário, a figura 3.8 moŝ

tra os detalhes de um cilindro de rejeito vitrificado e

encapsulado, pronto para seu disposto indefinidamente. 0

repositorio final é feito em cavernas rochosas a 500 mde

prof ~>didade abaixo das instalações de estocagem interine

diária, sendo construida de tal forma que possa ser aban

donada completa e indefinidamente.

A figura 3.9 mostra detalhes de uro repositorio final com capaci-

dade para 9000 cilindros a uma taxa de 300/ano, suficien

te para os rejeitos de 9 usinas PWR de 1245 MWe, as prin

cipais características deste repositorio são:

2
área total de lkm

constitui-se de poços, túneis e covas

material de preenchimento de poços, túneis e covas

é areia de quartzo e betonita de baixa permeabili-

dade

.. espaçamento entre covas 4m e entre túneis 25m

(suficiente para o aumento de temperatura da rocha

não exceder a 40 C) (figuras 3.10 e 3.11).

Estas características podem ser significativamente alte-

rada para outros repositorios dependendo da composição

geológica do sítio e do grau de segurança considerado

aceitável para este tipo de instalação. Após completamen

te cheio o repositório é selado, por algum período de tempo

é necessário observação e estudos quanto a:

lençol de água subterrânea, caso exista

. tensão nas camadas rochosas

temperatura

. radioatividade, etc.

Quanto âs estimativas de custo para a gerência de rejei-

tos, admitiremos neste trabalho que o custo da estocagem

Intermediária ê o mesmo da estocagem central, e o custo

da disposição final incluindo o encapsulamento e o tran¿
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porte é de 210,00 US$Ag MP {11, 32, 37, 38, 49}.

O transporte dos rejeitos é feito em barril contendo vá-

rios envoltórios que asseguram a total proteção do meio

ambiente. Ha barris pesando de 30 a 70 toneladas com ca-

pacidade de receber 1,5 a 2,5 toneladas de combustível

queimado ou rejeito vitrificado, os de até 40 toneladas

podem ser transportados por rodovia,, enquanto os maiores

têm que ser transportados por ferrovia. Os principais com

ponentes de um barril são:

. envoltório interior formado de substância absorve-

dora de neutrons e boa condutora de calor

envoltório interior formado de chumbo ou aço que

serve como anteparo contra raios gama

. envoltório interior que serve de anteparo contra

emissões de neutrons

flanges externas para dissipar calor para o lado

externo do barril, ou sistema de refrigeração

absorvedor externo de choques.

O transporte está sujeito aos requisitos de segurança da

AIEA, sendo que o barril, por norma, deve resistir meca-

nicamente a: {2, 11, 38, 50}.

. uma queda livre de 9m sobre uma superfície rija

uma queda livre de lm sobre um cilindro sólido de

15cm de diâmetro
o c

aquecimento por 30 minutos a 800

submersão em água â profundidade de 15m.
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4. DISPONIBILIDADE DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR PARA GERAÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA

A demanda mundial de urânio natural em 1979 ficou em torno de

39 000 T (ver quadro 3.6). Demanda esta proveniente de um par-

que de geração nuclear de cerca de 115 000 MWe representando 8%

da capacidade instalada mundial de geração de energia elétrica.

A demanda de energia da terra e os combustíveis para satisfazer

esta demanda dependem de um grande número de fatores, como

crescimento populacional, crescimento econômico, desenvolvimen-

to tecnológico no suprimento e utilização de combustíveis, dis-

ponibilidade de recursos e políticas nacional e internacional.No

quadro 4.1 pode ser vista recente projeção da capacidade de ge-

ração nuclear até o ano 2025.

QUADRO 4.1

PROJEÇÃO DE CAPACIDADE DE GERAÇÃO NUCLEAR GW* (19)

aMr. Crescimento Crescimento
A N U baixo alto

274

462

770

1200

1650

2150

2700

3350

3900

* Para os países de economia não centralizada.

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

245

373

550

850

1100

1300

1450

1650

1800
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Até o ano 2000, esta projeção foi construida a partir dos pro-

gramas oficiais dos países membros da AIEA. Como pode ser vis-

to na figura 4.1, as projeções oficiais americanas àa sua capa*

cidade de geração nuclear têm diminuido ano a ano, espera-se

que pelo menos durante a primeira metade da década de oitenta

as projeções não se verifiquem uma vez que as encomendas de

usinas nucleares têm caldo bastante (figura 4.2). Com excessão

da França, os programas oficiais de outros países têm sofrido

atrasos, sendo assim,mesmo a projeção de crescimento baixo do

quadro 4.1 pode não se verificar, ainda porque os Estados Uni-

dos, hoje tendo em torno de 50% da capacidade nuclear instala-

da no mundo, são o país que tem o maior atraso no seu programa

nuclear {19, 51, 52, 54, 55).

Os requisitos de combustível nuclear não dependem unicamente das

projeções de demanda mas também do tipo de reator e estratégias

adotada. A avaliação internacional do ciclo de combustível nu-

clear promovida pela AIEA estimou várias demandas de urânio a

partir das projeções do quadro 4.1 e de estratégias de emprego

de reatores. Foram cinco estratégias simples e cinco estraté -

gias mistas aplicadas para o período apôs o ano 2000, a saber:

Simples:

1 - Somente LWRs, sem reciclo

2 - HWRs (Heavy water reactor)

3 - FBRs(Fast breed reactor)

4 - LWRs com reciclo

5 - HWRs com reciclo de combustível plutonio - uranio ou

uranio-torio.

Mista:

1 - 10% do mercado para FBR; 10% para HWR; restante para LWR

2 - 30% do mercado para FBR; 10% para HWR; restante para LWR

3 - 60% do mercado eventualmente disponível para FBR; 10%

ra HWR; restante para LWR

4 - 60% do mercado para FBR; 10% para HWR? restante para LV7H

5 - FBR, LWR e HWR com reciclo de torio, cada um tendo 30%
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do mercado; HWR com reciclo de uranio tendo 10% do mer-

cado.

As figuras 4.3 e 4.4 apresentam os resultados, respectivamente

para cada uma das projeções e alguns tipos de estrategia (19,56).

Como pode ser visto nas figuras 4.3 e 4.4, duas estrategias sim-

ples limitam a demanda de uranio seja na baixa ou na alta pro-

jeção, enquanto as estrategias mistas ficam entre estes dois

limites, sendo que as de maior e menor consumo estão represen-

tadas nas figuras. Ê mais provável que uma mistura de estraté

gias de reatores venha a ocorrer, nesse caso a variação dos re

quisitos de urânio fica entre 90 000 T/ano e 160 000 T/ano em

2000 elevando-se para 75 000 T/ano e 4 30 000 T/ano em 2025. Pa

ra o suprimento de urânio, a produção dos recursos conhecidos

pode aumentar das presentes 39 000 T/ano para um pico de

120 000 T/ano no final da década de oitenta sob ótimas condi-

ções, mas depois disso a produção destes recursos conhecidos

deve declinar para cerca de 20 000 T/ano em 2025. Para os recur

sos especulativos de urânio hoje estimados, não são mostrados

nas figuras, se pode esperar uma produção maxima possível de

165 - 170 000 T em 2000 elevando-se para 175 - 305 000 T em 2025.

Mas esta produção depende crucialmente de certas considerações,

sendo a primeira que estes recursos sejam descobertos e a segun

da que sejam explorados em tempo. Com um longo tempo de antece-

dência de 15 anos para a primeira produção de descobertas viá-

veis, e com os níveis de produção dependendo de: existência fa-

vorável de política e clima de mercado; de suficiente mão-de-obra

especializada e equipamentos; de resoluções para incertezas am-

bientais e regulatorias; ê de se esperar que o suprimento real

em 2025 caia aquém dos cenários máximos possíveis.

Isto leva â conclusão que, na comparação dos recursos globais,

a projeção alta de crescimento nuclear requerirá o substancial

uso de reatores regeneradores e aperfeiçoamento dos reatores tér

micos mais cedo do que se esperava para prover uma garantia ao

suprimento de eletricidade nuclear. Para um crescimento nuclear

baixo o suprimento de urânio pode ser adequado, além disso, o

desenvolvimento de tecnologias de reatores avançados pode au-
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mentar a confiança de que os requisitos de uranio serão satis,

feitos até o ano 2025 {11, 18, 19, 42, 56}.

Tanto produtores como consumidores de diversos países concor-

dam que: estabilidade do mercado é o mais importante objeti-

vo para permitir que recursos de uranio sejam descobertos e

postos em produção oportunamente; as incertezas sobre progra

mas nucleares e consequentemente suprimento de urânio e deman

da devem ser minimizadas; as políticas governamentais e regu

lamentos sobre restrições ambientais e uso da terra devem ser

claros; pesquisa e desenvolvimento relativos aos proble-

mas de descobertas de minério de urânio e extração devam ser

aumentadas e a colaboração internacional encorajada { 11, 18, 19,

42, 56}.

Quanto ao potencial de urânio brasileiro, as 276 300 T de U3Og

(NUCLEBRÃS mais recente descoberta da NUCLAM) são suficien-

tes para abastecer cerca de 32 reatores PWR de 1245 MW por trin

ta anos de vida útil, sendo que caso haja recicle do combus-

tível pode haver um aumento de 20 a 25 %. A usina de beneficia

mento de minério de Poços de Caldas deve entrar em funciona -

mento em 1981 produzindo 500 T de U,Og por ano, suficiente pa

ra recargas anuais de dois reatores PWR de 1245 MW. Há previ-

são de duplicação desta produção na segunda metade da década

de oitenta, enquanto que o urânio de Itataia pode ser produz i_

do, pelos prazos internacionais, na primeira metade da década

de noventa. Sendo assim não se prevê nenhum problema no supri

mento de urânio natural para os cinco reatores brasileiros pro

gramados, muito embora o enriquecimento deste urânio deva ser

feito, pelo menos na década de oitenta, fora do país.



5. CUSTO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

5.1 - Considerações Gerais

A finalidade precipua deste trabalho ê gerar subsídios ao

planejamento energético do setor de energia elétrica. Para

este planejamento o custo da geração de energia elétrica

de origem nuclear, expresso em milésimos US$AWh, ê compos^

to de três parcelas: custo relativo ao investimento em

capital despendido na construção da usina, custo relativo

ãs despesas com o combustível ao longo da vida da usina

e custo relativo às despesas com a operação e manutenção

da usina. 0 custo do combustível ê o numero que este tra-

balho pretende dar ao planejamento. 0 enfoque a ser esta-

belecido ê voltado para o lado econômico, não se verifica

rã o lado contábil, que é sobremaneira importante para as

empresas que utilizam o combustível nuclear. Por outro Ia

do, o número representará o custo do combustível para os

preços vigentes e estimados, julho 1980, do mercado inter

nacional, não representará de forma alguma o caso brasi -

leiro porque deste não se tem dados que permitam análises

de investimentos das diversas etapas pré-reator definidas

pelo Programa Nuclear Brasileiro nem há uma política real

mente definida para as etapas pôs-reator {57, 58, 59, 60}.

Os parâmetros empregados no calculo do custo do ciclo do

combustível se classificam como de gerência interna e de

gerência externa. Os de gerência interna dizem respeito ãs

características do combustível de acordo coma geração que

se deseja obter da usina, são eles, por exemplo, número e

duração das recargas, enriquecimento e queima do urânio;

qualidade de produtos físseis criados durante a queima,

etc. Neste trabalho serão utilizados os parâmetros de ge-

rência interna obtidos pelo modelo PEGASO simulando a

operação de um reator de 1245 MW com fator de capacidade

entre recargas de 84% e fator de capacidade médio de 65%,

números estes representando a média do desempenho operacional



61,

dos reatores PWR até 1979. No anexo A são apresentados

os parâmetros de gerência Interna utilizados pelo MDCN.

Os parâmetros de gerência externa dizem respeito ao ciclo

do combustível e serão definidos no item 5.2. Será utili-

zado 10% como taxa de atualização e 1/07/80 como

data de atualização {58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66}.

Como geralmente o custo da primeira carga de combustível

é incorporado ao custo de investimento da usina, será ca],

culado também um custo de combustível considerando-se que

os dispendios com as etapas pré-reator do ciclo para a

primeira carga sejam nulos, de forma que ao ser calculado

o custo da geração nuclear (investimento + combustível +

+ operação e manutenção) a primeira carga não participe

duas vezes.

5.2 - Ciclo do combustível para o cálculo do custo

Para o estabelecimento de um ciclo para efeito de cálculo

do custo do combustível, esbarra-se nas indefinições

quanto â parte final do ciclo. No entanto, do exposto no

capítulo 3 podemos chegar a algumas conclusões e tendências futu

ras que podem orientar o estabelecimento de um ciclo pro-

vável, dentre outras conclusões podemos anotar:

. Não há data definida para a entrada em operação do

reprocessamento comercial do combustível queimado em

reatores PWR, enfcora seja esperado acontecer dentxo de 10

anos.

. 0 reciclo do urânio e plutonio nos reatores PWR, tu-

do indica não será compensador economicamente.

Portanto, o reprocessamento comercial está mais vin-

culado ao aproveitamento do plutonio físsil nos rea-

tores regeneradores.

. Mesmo tendo em vista uma queda na prevista demanda

de potência nuclear instalada, não é estratégica uma



política de oferta a médio e longo prazos centrada

em reatores PWR sem reciclo de plutonio e uranio,

tendo em vista os recursos de uranio hoje conheci-

dos.

Sendo assim, um aumento a médio e longo prazo da

participação da geração nuclear na geração de ener-

gia elétrica (hoje de 7% em termos mundiais) não

pode prescindir dos reatores regeneradores, no que

pese o estado atual do desenvolvimento tecnológico

destes reatores.

Tendo em vista a necessidade do desenvolvimento dos

reatores regeneradores, torna-se obrigatório o re-

processamento do combustível dos PWR e do reproces-

samento do combustível dos regeneradores, no que pe-

se este último não ter ainda acontecido de forma ex

perimental.

Podemos então estabelecer dois ciclos para os quais se-

rão feitos os cálculos de custo do ciclo. 0 primeiro con

sidera que o combustível queimado, após dez anos de decai

mentó dentro das piscinas dos reatores ou estações de es-

tocagem central sejam passados da empresa que o queimou

para as mãos de órgãos governamentais, sem nenhum onus ou

bonus para a primeira, que poderá reprocessá-lo ou não de

acordo com o estabelecimento de uma política oficial para

o fim do ciclo.

0 segundo considera qua o combustível queimado, após dez

anos de decaimento dentro das piscinas dos reatores ou es

tações de estocagem central seja reprocessado, havendo na

ocasião preços de mercado compensador para urânio e piutô

nio recuperados, preços estes criados pela entrada de rea

tores regeneradores no mercado, e que após o reprocessa -

mentó os rejeitos vitrificados sejam estocados intermedia

riamente por 30 anos, após o que será feito a disposição

final, sendo todas estas etapas gerenciadas pela empresa
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proprietária do combustível.

As etapas, os preços e custos unitários e os tempos pré

e pôs-reator são mostrados nos quadros 5.1 e 5.2, res-

pectivamente para o primeiro (ciclo 1) e segundo (ciclo

2)ciclos estabelecidos acima, de acordo com as discus -

soes e bibliografias levantadas no capitulo 3.

Para as etapas pré-reator os números mostrados nos qua-

dros 5.1 e 5.2 são os preços unitários para junho de

1980, enquanto para a estocagem central, reprocessamen-

to, estocagem intermediária e disposição são estimati-

vas de custos destes serviços caso eles fossem realiza-

dos hoje, 1980.

5.3 - Resultado dos Cálculos

Os quadros 5.3 e 5.4 resumem os resultados do cálculo do

custo do ciclo de combustível nuclear feito pelo modelo

MDCN. O quadro 5.3 dá o valor do custo do combustível

para o ciclo 1, que enfoca o ponto de vista da empresa

que gerencia o combustível na medida em que esta passa

para o governo ônus ou bonus advindos do final do ci-

clo. Ê mostrado o valor para a hipótese da primeira car

ga ter o custo das suas etapas pré-reator incorporadas

ao investimento da usina e também o valor para a hipóte

se contrária. O quadro 5.4 dá o valor do custo do com-

bustível para o ciclo 2, também diferem quanto ás hipó-

teses com respeito â primeira carga. 0 ciclo 2 tem um

enfoque mais abrangente do que o do ponto de vista da

empresa que gerencia o combustível uma vez que ela en-

volve toda a economia do ciclo. A figura 5.1 mostra per

centualmente a participação das etapas no custo do com-

bustível,

A componente de cada etapa no custo do ciclo de combus-

tível, quadros 5.3 e 5.4, não está influenciada apenas

pelo preço ou custo unitário da etapa, mas também pelos

parâmetros econômicos adotados, como por exemplo análi-

se a preços constantes e taxa de recuperação de capital
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QUADRO 5 . 1

*
ETAPAS, TEMPOS E PREÇOS/CUSTOS UNITARIOS PARA CLOD 1 { 0 7 / 1 9 8 0 }

ETAPAS TEMPOS PREÇOS/CUSTOS UNITARIOS

Compra de UJOg -2,5 37,30

Conversão de UFg -2,0 6,00 $Ag ü

Transporte -2,0 8,00 $Ag U

EnriquecinEnto -1,5 98,95 $Ag UTS

Fabricação do Conbustlvel -1,0 150,00 $Ag U

Transporte +3,0 25,00 $Ag MP

Central +5,0 118,70 $Ag MP

* Os valores aqui publicados são válidos para o mercado americano de caiibustí-
vel nuclear e se encontram referenciados no capítulo 3.



65,

QUADRO 5 . 2

EEAPAS, TEMPOS E PREÇOS/CUSTOS UNITARIOS PARA CICLO 2 { 0 7 / 1 9 8 0 }

ETAPAS TEMPOS PREÇOS/CUSTOS UNITARIOS

Conpra de UJOg

Conversão a UP,b

Transporte

EnriquecinBnto

Fabricação do Combustível

Transporte

Estocagem Central

Reprocessamento

Crédito do Urânio

Crédito do Plutonio

Estocagem Intermediária

Encapsulamento, Transpor
te e Disposição Final

- 2,5

- 2,0

- 2,0

- 1,5

- 1,0

+ 3,0

+ 5,0

+ 10,0

+ 10,0

+ 10,0

+ 25,0

+ 40,0

37,30

6,00

8,00

98,95

150,00

25,00

118,70

300,00

125,00

9,00

118,70

210,00

$/lb U3O8

$Agü

$Agu

$ Ag UTS

$Agü

$Agu

$AgMP

$AgMP

$Agu

$/grPuf

$AgMP

* Os valores aqui publicados são válidos para o mercado americano de combustí-

vel nuclear e se encontram referenciados no capitulo 3.



QUADRO 5 . 3

CUSTO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR, CICLO 1 ( m i l l s US$AWi) ( 0 7 / 1 9 8 0 )

ETAPAS COM CUSTO I a . CARGA SEM CUSTO I a . CARGA

Compra de UJOg 3,2 2,4

Conversão a UFg 0,2 0,2

Transporte 0,3 0,2

Enriquecimento 2,4 1,8

Fabricação do Combustível 0,7 0,5

Transporte 0,1 0,1

Estocagem Central 0,2 0,2

TOTAL 7,2 5,4

* Os valores aqui publicados são validos para o mercado americano de combus-

tível nuclear (ver quadros 5.1 e 5.2). Foram determinados a partir de hi-

póteses de cálculo empregadas no planejamento energético do setor elétrico

e com os dados mostrados na parte anexa a este trabalho.
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QUADRO

ETAPAS

5.4

CUSTO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR, CICLO

COM CUSTO la

2* (millsAWh)

. CARGA SEM

(07/1980)

CUSTO Ia. CARGA

Compra de UJOQ

Conversão a UF,o

Transporte

Enriquecimento

Fabricação do Contoustível

Transporte

Estocagem Central

Reprocessainento

Crédito ao Urânio

Crédito ao Plutonio

Estocagem Intermediária

Encapsularoento, Transporte

e Disposição Final

3,3

0,2

0,3

2,5

0,7

0,1

0,2

0,3

- 0,1

- 0,1

-

-

2,5

0,1

0,2

1/9

0,6

0,1

0,2

0,2

-0,1

- 0,1

TOTAL 7,4 5,6

* Os valores aqui publicados são válidos para o mercado americano de combustí-

vel nuclear (ver quadros 5.1 e 5.2). Foram determinados a partir de hipóte-

ses de cálculo empregadas no planejamento energético do setor elétrico e

com os dados mostrados na parte anexa a este trabalho.
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de 10%, e pelas hipóteses de ciclo assumidas, como por

exemplo, longos tempos pós-reator, 25, 40 anos, para

as etapas do fim do ciclo.

Como resultado disso temos as etapas estocagem interme-

diaria e encapsulamento e disposição final praticamente

com componentes desprezíveis, quadro 5.4, no custo do

combustível, embora os seus custos unitários hoje esti-

mados sejam significativos. As etapas pré-reator conti-

nuam sendo as de maior importância monetária e dentre

estas a compra do urânio sob a forma de U3Og continua

com maior peso percentual,embora o preço da libra de

U^Og tenha caído no mercado internacional no último ano.

De uma maneira geral o custo do combustível nuclear per;

maneceu constante no último ano uma vez que embora o

preço unitário de algumas etapas tenham aumentado, a

queda no preço do urânio compensou estes aumentos.

Saliente-se que o custo determinado i válido para os

Estados Unidos, uma vez que os preços unitários são re-

lativos aquele p&.ís. Alguns preços unitários, como por

exemplo para a fabricação do elemento combustível, são

mais elevados em países da Europa, como já foi explici-

tado no capítulo 2.
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7 - ANEXO

Neste anexo são apresentados todos os dados, de gerência inte£

na do combustível, de gerência externa e econômicos, utiliza-

dos pelo modelo MDCN - Modelo de Determinação do Custo do Com-

bustível Nuclear, para a determinação dos custos apresentados

nos quadros 5.3 e 5.4.

As cinco páginas que seguem são cópias da entrada de dados do

modelo MDCN. As duas primeiras são para a hipótese de ciclo 1

com o custo da primeira carga de combustível. A terceira é

para o ciclo 1 sem o custo da primeira carga de combustível,

sendo que os dados nela apresentados, além dos básicos, são

aqueles que variam em relação ao primeiro caso.

A quarta página ê para a hipótese de ciclo 2 com o custo da

primeira carga, também só são apresentados os dados que variam

em relação ao primeiro. A quinta e ultima é para o caso do

ciclo 2 sem o custo da primeira carga.
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• C.3233 C.3333
0.3333 C.3333
0.3333

't.
ti.

o .
6 .
6 .
6 .
6 .
6 .
6 .
3 .

43JJ
5C¿)
4700
*300
50J0
4SJJ
49O0
50JJ
490J
S5JJ
U J J

5

0.CUJ
C . C-l*;O
C.C )¿0
C.C0¿0
C•Q0¿0
C.C02 0
0 .O¿C
0.C1¿0
C «O¿0
C.C0¿3
CCOiC

6

•

3 •
32
32
J2
J2
12
3 2
32
32
33
33

-

•

• í Ò J<
. t i. JJ
. í^JO
.¿3J0
• i évü
.Í80U
.<7C0
. í £J0
.4700
. ¿ ¿ C 3
.¿503

7

•

- \ rí

-Ca;<JoNTC!S SE-CAOOS COS TEMPCS.PRE E FCÍ-CUEIMA

PARA ETAPAS QUE REPRESENTAM CUSTO AMES CA QUEIMA

OATA r ? = 7IVA CTAPA- 1 2 3 4

í •-»

T l -
7 2 -
T 3 -
F -

2.5100
2.0TJO-
o.o •
1 . 0 0 0 0

2.C0CC
l.SCCC
c.c
l.COCC

2.0Ü00 •
. 1 .8000

C O
1.0000

l.SCCO
l.CCCO'
c.c
i.ocoo •

l.COOO
C.5000
CiG
1 .0000

O 7 1S3C

FTACAS CU= ^=?!^ES^.NT^M CLS1CS. AFCS i «3UEIMA

CATA £ F 5 T I \ A ETAPA- 6 7

O 7 1S8C T- 3 . 0 1 0 0 5.C0CC



PâííA KOCN - .MCÜTILL; UG ü£Tr."MI.\ACaQ CC C L S T Q D J CLMiJLSTIVEL NOCLGiL - ELi: f *3l!*A S. QZXé

CUSTO CCNB NUCLEAR P/ ANGR» !1. FC-íO CICLO 1 - 5/ CISTC IA CiROA

-OAJCS OQ CíSC 6.M €STUDC

CUSTO CA ENCCIA- .
OAT. 1MCI4L DAT. FINAL

c 7 i?ao

FCT. 1EFMICA

3123.CC

VALOR PRESENTE
CATA . TAXA

15 6 158C 0.1000

-CC.NJUNTOS CE CAOCS CO CUSTC DAS ETAPAS

CATA
tFETIVA

TdXA CE
JLFQS

O 7 193C C.10C0
12 12 1S8C C.10CQ

CUSTO CAS ETAFÍS-

1 2 3 4 S 6 7

0.01 Ç.oi COI 0.01 0.01 25.CO 118.70
37.30 ¿.CO 6.00. 98.SS 15C.0C 2S.00 118.70

«O

.Elotrobras,



s

3

.-U MUCiN - MoDCLC CiU JE TU?.y I M C All CL CCSTu üu CCMdLSTiVCL NUCLfcAL - ELü TROCAS. JEM;

CuSTÜ CCM3 NUCLEA* ?/ AHGP.» XI. FC-64* CICLO 2 - 0 / CLSTC IA

-QAUCS 00 C4SC EM ES7UDQ

CUITO CA ENE'ÜIA- . FOT. TÉRMICA
OAT. INICIAL CAT. FINAL Cí>k>

VALCR PRESENTE
CATA TAXA

C 7.1980 1 19*56 3733.CC 15 6 XS80 0.100O

S OE SACOS DAS ETAPAS DC CICLC

DE
REFERENCIA

1

3
J*

5
6
7
8
9

10
11
12

ETAPA

CCHP^A DE U308
CCf.vrRSAO
T'ANiPQí.TS:
ENRIQUECIMENTO
ciURICACAO
T»ANSPCRTE
eSTOuAGÉM CENT.
^ECPíiCESSAM.
C^EDITC U
CREDITO Pü

. 6STCCAÜEM !NT .
0 FlfJAL E.NC- TRA

TIFC OE
CLÍTO

1
1
1
1
1
2
3
2 .

4
?

2

TIPC CE
UNICACÇ

1
2
2
3
2
2
2
2
3

2
2

FATOR OE
PHROA

C d
C O
C O
C O
c o •
0 . 0
CO -
C O
C O
0 . 0
C O
0 . 0

-CONJUNTOS CE CADCS HO CUSTO DAS ETAPAS

CATA TAXA CF
EFETIVA

O 7 1980 0.1OOO

CLSTO DAÍ ET ÍF ÍS - . * •

1 £ 3 4 5 6 7 3 9

37.30 . Í.CO 6.C0 98.95 15CCC 25.CO 118.70 30J.00 125.00

1C 11 12

9.00 118 .00 210.OC

PARA ETAPAS CUE REPRESENTAM CLS1CS AFCS * CUEIKA

CATA EFETIVA ETAPA- 6 7 a . - 1 1 12 .

0 . 7 1S8C T- 3 . 0 0 0 0 5.C0CC 1C.0000 . 25.0CC0 4C.C000

PAPA ETAPAS .QUE PEPP.ESENTVM C"»ECITCÍ AFCS A QUEIMA

CATA FF=T!VA ETAPA- . 9 1C • -

O 7 1980 T- 10 .0000 IC.COCC '

CO

.Fletrcbras



\ flítiJPíAMA Hi; C? i - M'JSfcLÜ Dü OrT^:*MT.N.«CAO CC CLSTU Dú CC V B LST IVFL NUCLS

•

i

? '.

• — • • • • • >

- su "TTTaeHis

CUSTC CCMB NLCLEAR P / ANGRA I I . FC-6A1 CICLO 2 - S / CUSTC 1A CARGA

-OA3CS OU CASC EH «STUOO

CtSTC C* £\ERGIA-. FOT. 7EPP1CA
OAT. INICIAL CAT. FINAL <fV>

O 7 1C8G 14 1 19*36 3122.CC

VALCR
CATA

15 6 198C

TAXA

0.1000

-CC-iJUNTQS CE CACOS CO CUSTO 04S ETAFAS

CATA
EFETIVA

TÍXA CE

•J
12

7 1530
U IS3C

C.1000
C.1000

CUSTO DAS ETüFíS-

1 2 3

0.01
37.3'J

C.C1
t.co

0.01
a.co

o.oi
98.95

COI
ISO.00

25.00
25.00

113.73
113.70

3C0.OJ
303.OJ

125.JO
125.00

1C

9.00
$.00

11

118.00
113.03

210.OC
210.CC

00

.Bctroo.-as


