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MERCADO DE ENüRGlA NWCLUAll

1 - INTRODUÇÃO

O comércio internacional de bens e serviços no setor

de energia nuclear tem mostrado, desde o início das aplicações

pacíficas dessa energia na década de SO, um quadro «mito simi-

lar iiquele das outras áreas de ' :c >o*ORÍa de ponta: de um ludo aJL

guns poucos países industrializados monopolizam o "saber fazer"

e a produção; de outro lado, os países não detentores de tecm>

logia aparecem como compradores de bens e serviços, eventualmexi

te, como fornecedores de matéria-prima.

No entanto, nunca como no setor nuclear, o cartel

cecnológico, tem agido com tanto rigor no sentido de manter o

monopólio. Para se compreender esse fato, é fundamental o c£

nhecimento do mercado existente atualmente e do seu potencial

de incremento.

II - MERCADO DE ENERGIA NUCLEAR

A eletricidade ê uma forma relativamente nova de

energia que a humanidade domina para usufruir dos seus benefí-

cios. Todavia*, a partir da operação dos primeiros motores e

sistemas de iluminação elétricos, a cerca de um século atrás, a

der;i;nida s: multiplicou rapidamente, o que provocou uma rápida

evolução na sua produção, passando de 270 TW.h em 1930 para

8.498 TW.h em 1983.

A energia nuclear participa como fonte geradora de

eletricidade a não mais que três décadas, quando entrou em op<e

ração o primeiro reator comerc'ai de 5 MW(e) da União Soviética.

Já no início de 1987, 397 usinas nucleares.estavam cm operação,

com capacidade instalada de 273.Tis MW(e), espalhadas por 26

países, o que possibilitou uma participação nuclear de cerca de



151 no suprimento mundial de energia elétrica. Alem disso en-

contiaia-se em construção 133 unidades que configuram uma capa-

cidade total de 117.848 Mií(e). A situação mais detalhada está

mostrada na tabela 1. Lsse número de centrais em operação e

em construção representa um mercado de materiais, equipamen-

tos, combustível e serviços de 50 a 70 bilhões de dólares por

ano.

Verifica-se, na tabela », que a capacidade de gera

cão nuclelétrica em alguns países apresenta níveis elevados.

E o caso da França, que atende 69,81 da sua demanda de cletri-

cid:«.lt! através de us'.nas nucleares, Bélgica 1071}, Suécia

l5n,.St)f Suíça (39,2'.), Alemanha (29,41) e Espanha (2(J,4l).

lista tendência de aumentos crescentes da participai

%no »i;i jjoruçi»fj "uclelétrica é generalizada, principalmente nos

países industrializados não detentores de recursos naturais,

que vem reduzindo sua dependência eisi petróleo através da eiie_r

gia unclear, como pode ser constatado na figura 1.

Projeções elaboradas pela AlliA a partir dos dados

de reservas e potenciais mundiais de energia primária, e do

creseintento populacional indicam que esta tendência de aumento

da participação da geração nuclelétrica devera se manter.

Hmbora qualquer tipo de projeção possa ser matéria

para discussões, é de se esperar entretanto que:

- continue, principalmente nos países industrializados, a

tendência de redução da participação do petróleo na ge-

ração de energia elétrica, através da expansão de OIJ

trás fontes energéticas;

o aumento na domanda de energia elétrica. Este

incremento, mesmo a taxas modestas de crescimento, deve

representar parcela significativa em capacidade instala_

da;
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CEiTRAlS NTJCJ.E/MUÍS NO MUfJUO - 1986

, 3 .

PAÍSES
REATORES

EM QPVAWfO

N? DE
IW1D.

TOTAL
KWte

FEATURES
EM CONSTRUÇÃO

UNID. MW*

NlX'LBOELErRICA EM
1986

lillJ&ES
kWh

5.4
37.1
0.1

11.2
67.2
16.2
18.0

241.4
12.2

112.1
7.0
4.5
8.2

166.5
26.6
4.0
0.5
0.3

35.9
67.0
21.3
25.8
51.8

411.0
140.0

3.8

% DO
'It/TAL

11.3
67.0
0.1

30.0
14.7
21.0
38.4
69.8
11.6
29.4
18.3
2.7
4.5

24.7
43.6

6.2
1.8
6.8

29.4
50.3
39.2
43.8
18.4
16.6
10.0
5.4

Argentina
Bélgica
Brasil
Bulgária
Canadá.
ChecolosvíKjuia
Finlândia
Fiança
Aleranlia Oriental

Ocidental
j

Tn-lia

Coréa do l'u.1
JloJaniia

j
Aíirjr.T ú'j Sul

Súca

Feino
US/V
USSR
Iugoslávia
Ovina
Cuba
Irai-
México
Polônia
Raiénia

2
8
1
4

18
7
4

49
5

21
.)
6
3

35
7
2
1
2
8

12
5
6

38
99
50

' 1

935
5.486

626
1.632

11.249
2.799
2.310

44.693
1.694

18.947
1.235
1.154
1.273

25.821
5.380
507
125

1.042
5.599
9.455
2.932
4.918
10.222
84.592
27.657

632

692

1
2
5

14
6
4
1
4
3

10
2

1.245
1.906
4.3ÍÍ1
5.508

17.809
3.432
4.(^7

•110
mo

1.909
8.431
1.P.00

1.920

4
21
32

1
2
2
2
2
3

2.520
23.301
29.910

288
816

2.400
1.308

880
1.980

flUNDO 397 273.715 133 117.848 1.514.6

forte: "Nuclear Power Reactor? in the World" - AIEA - Abril - 1987.



Figura 1: Geração de Eletricidade por Fonte
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Fonte: "Electricity, Nuclear Power and Fuel Cicle
in OECD Countries, Nuclear Energy Agency,
OCDE, 1987



- a concentração crescente dus necessidades de energia era

grandes centros consumidores, exija, tasihcm, a concen-

tração da capacidade de geração;

- as alternativas energéticas não devam apresentar, a cinr

to e médio prazos, viabilidade tecnológica para gerar

grandes quantidades de energia.

Qualquer que seja, essa projeção implicara, sem dúvi

da, no aumento «Io parque de geração uucleoelétrica, que deve

representar, ate o ano 2.000, em termos de comercialização de

materiais e equipamentos e prestação de serviços, um valor de

centenas de bilhões de dólares.

COM relação a outras aplicações pacíficas da ener-

gia nuclear, é crescente em todos os países o uso de radioisÓ

topos tf de radiações ionizantes na medicina, na industria e na

agropecuária.

\ Na medicina e na biologia, as aplicações são multjL

pias i» podem ser divididas em dois grandes grupos:

a) Como fontes de irradiação - o material biológico rec£

be apenas a radiação emitida pelos radioisõtopos usa-

dos ou por aceleradores.

b) Como traçadores - o radioisõtopo é° incorporado ao meio

biológico que se deseja analisar.

Como fonte de irradiação, os radioisótopos são u ü

liziulos com muita intensidade na r.idiolumpi.i, cm estereliza-

çâo de instrumentos cirúrgicos e na raüiobiologia fundamental.

Como traçadores radioativos, os r-idioi sótopos, têm

sido c da vez mais aplicados nos radiodiagnosticos "in vivo" e

"in vitro". No diagnóstico Min vivo", algumas substâncias ra

diontivas já vêm sendo usados a mais de 25 anos, como é o ca_

so dos compostos do iodo no estudo da tiróide, pulmão, fígado,
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rim, e da circulação e volume do sangue. No que se refere a
diagnósticos "in vitro", pode-se dizer que são cada vez mais
freqüentes a aplicação de técnicas de ridioimur.oensaio ::a rcedi^
da de hormônios, enzimas, vírus de hepatite, etc.

Essas aplicações originam um mercado mundial da. o£
dem de:

- 10.000 gamacimeias instaladas e uma necessidade adicio
nal anual de 1.U00, representando um mercado de 7S0 mi
lhõcs de dólares por ano;

- 2.335 bombas de cobalto instaladas em 1976, consumindo
mais de 2 milhões de curies por ano produzidos por rea_
tores de potência; .

- 175 bombas de césio 137 oriundo do reprocessamento do
combustível queimado na geração de energia nucleletrica;

- mais de 500 aceleradores lineares para radioterapia de

câncer.

Somente esses poucos exemplos geram um mercado muii
dial na área da saúde entre 2 e 3 bilhões de dólares anuais.

A aplicação de radioisótopos e da radiação controla^
da também vem proporcionando grandes facilidades aos diversos
setores da industria, tais jcomo: industria química, siderur-
gia, indústria de ligas metálicas, prospecção e extração de pe_
tróleo, engenharia sanitária, etc. São inúmeras as aplicações
no controle e estudo, de ventilarão, determinação de fugas e
fissuras em- tubulações e cabos suoterrãneos e em estações rep£
tidoras submarinas, medidas de vazão de rios e líquidos em ttj
bosf medidas quantitativas de massa, densidade e espessura de
matcrinrs, além da crescente aplicação da gamagrafia no contro
lc de peças metálicas.
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Atualmente 130 instalações industriais utilizando

fontes de Co-60 estão em operação en 42 países, processando 70

milhões m^ de produtos médicos e consumindo anualmente, ü00 m_i

Ihões curies de Co-60. Em 1985, a esterilização de lixo hospji

talar, somente nos Estados Unidos, rendeu tò i..i Ihões de dóla-

res, sem considerar que esta utilização evitou a proliferação

de doenças, cujo custo social é incalculável. Estas instalai

çces estão crescendo, em média, I'-t ao ano.

No setor agropecuário, a aplicação de radioisotopos

e da radiação objetiva o aumento da produtividade agrícola.

São as seguintes as aplicações hoje conhecidas:

- uso eficientes de fertilizantes através de sua marcação

-om radioisotopos (P-32J ou cora isútopos estáveis(N-IS);

- controle ou eliminação de insetos nocivos, por meio de

m.ircação ou esterilização;

- conservação de alimentos através da irradiação controla

da;

- mutação de plantas para obtenção de espécimes genéticos

mais resistentes a pragas ou mais adaptados ã região ou

tipo de cultivo.

111 - PRINCIPAIS SUPR1D0KES MUNDIAIS

A area de produção de energia nuclear pode ser sepa

rada em dois setores básicos. 0 primeiro efere-se a constru

ção das centrais nucleares e envolve as atividades de projeto,

fabricação de equipamentos e componentes e montagem. Dada ã

complexidade de uma central nuclear, sua construção requer al̂

to nível de desenvolvimento em projetos de engenharia, um pa£

que industrial forte e diversificado (mecânica, eletrônica, ma

teriais), alem, naturalmente, de pessoal altamente especializa^
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No entanto, o que caracteriza sobremaneira a arei*

de fabricação de reatores nucleares é o grande custo de capi-

tal envolvido e o rigoroso controle de qualidade exigido em t<>

das as etapas, talvez comparável apenas ao da indústria aero-

-espacial, devido as exigências de segurança.

0 segundo setor é o da produção de combustível,

dos reatores em operrção no mundo utilizam d5oxido de urânio

como combustível com- baixo enriquecimento em material fissil

(cerca de 11 a 41 em U-235) e. são refrigerados ã água. A pro

dução dos elementos combustíveis que alimentam os reatores en

volve várias etapas, desde a prosp.cção, mineração e purifica-

ção de urânio, passando pela conversão em hexafluoreto de urji

nio, pelo seu enriquecimento (aumento do teor tie U-235), pela

produção de pastilhas de diõxido-de urânio, pela produção de

varetas de zircaloy ou aço inox, pula fabricação das estrutu

ras dos elementos em ligas especiais e chegando à montagem fi

nal do elemento.

Também nesse setor, a complexidade dos processos eii

volvidos é enorme, as dificuldades metalúrgicas são acentuadas

e o controle de qualidade ê rigoroso.

Todo esses fatores resultam num quadro de produção

concentrado principalmente em empresas sediadas em países alt ai

mente industrializados.

A tabela 2 mostra os fabricantes mundiais de reato

res nucleares. Formam um grupo de 16 fabricantes em 8 (oito)

países supridores, já que na USSR o State Committee e o

Atoflienergoexport são na realidade um sõ fabricante, sendo o uj[

timo voltado apenas ao mercado externo.

Excetuando-se as companhias estatais, por exemplo,

do Canadá e da França, observa-se que os fabricantes são todos

grandes multinacionais, que atuam, praticamente, em todos seto

res de produção de bens* .
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A tabela 2 apresenta, ainda, os principais produto

res de urânio enriquecido em escala comercial. Esta lista é

especialmente importante, pois esta etapa representa um ponto

vital no ciclo de combustível pela dificuldade tecnnlõ»ica cn

volvida. Deste modo, mesmo que um País opere instalações do

conversão tíe oxido de urânio e haxafluoreto de urânio, de prt>

dução de ÜO2 e de montagem dos elementos combustíveis, ele njJ

cessariamente deve remeter o urânio para ser enriquecido em um

dos países listados na tabela 2, A lista resume-se a 9 (nove)

países. Desconhece-se, porém, qualquer contrato de enriqueci^

mento realizado pela África do Sul. Desta maneira apenas pou

cos países detêm o monopólio do comercio de enriquecimento de

urânio. Dentre estes, observa-se a seguinte divisão da prodij

VÕo:. EUA SI,S*. USSR 20,81, França 23,81, Inglaterra 2,61 e to

dos os outros produtores juntos com menos de 21.

Isto evidencia que as grandes potências .detentoras

de armas nucleares são exatamente os principais dominadores da

produção comercial de urânio enriquecido.

A tabela 2 apresenta, finalmente, os principais fa_

bricantes de elementos combustíveis. Considerou-se aqui ape-

nas o fabricante que detém a tecnologia das três fases da fa

bricação, conforme citado anteriormente: conversão, produção

de pastil ias .e montagem.

Novamente observa-se que a maior parte da capacidsi

de de produção está concentrada apenas em alguns países: UUA

com 30,51, USSR com St, Canadá com 20,81, França com 8,51, Al£

manha com 8,81, Inglaterra com 8,71, Japão com 7,41 e todos 05

outros países com cerca de 101. Uma análise mais cuidadosa revela

que aproximadamente 601 da capacidade de produção de elementos

combustíveis encontram-se nas mãos de multinacionais.

Esse mesmo quadro repete-se prat'icamente em todas

as ár/as de fabricação de componentes, de serviços de engenha

ria, de produção de materiais com pureza nuclear e nas diver-
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sss fases do ciclo de combustível. Isto pode ser facilmente
confirmado consultando-se a publicação "World Nuclear Industry
Handbook", que é editada anualmente pela revista "Nuclear
Engineering", uma das principais revistas d? indústria nuclear.

Esse mesmo gripo de países fornecedores, reune-se
periodicamente em Londres, sendo denominado por isso de Clube
de Londres. Eles chegaraa a um acordo informal em 1978, em
que foi estabelecida una serie de restrições ã* exportação de
qualquer item utilizado direta ou indiretamente cm aplicações
nucleares. Nesse mesmo ano o Congresso americano aprovou o
chamado "Ato de Não Proliferação Nuclear", que exige salvagua£
das plenas no país importador como condição de fornecimento.

0 Clube de Londres mantem uma lista de todos os

equipamentos sujeitos ã restrição de exportação, denominada

"Trigger List", que tem sido acrescida acentuadnmcnte nos ülti

mos anos.

IV - CONCLUSÕES ..-.,'
•

0 domínio completo da tecnologia nuclear é hoje po£
tanto monopólio de alguns países altamente industrializados e
principalmente de algumas empresas multinacionais, que atuam
em diversos setores de prqdução de bens e serviços. O acesso
a essa tecnologia vem sendo cada vez mais dificultado, a pre-
texto de eventual perigo de proliferação de armas nucleares.
Na verdade, no bojo desse argumento esta contido de forma dirts
ta, um mercado multimilionário de centenas de bilhões de dõla_
res; e de forma indireta, o desejo, por parte dos países quo
detém tecnologia, de subjugação tecnológica colonial ista e de
perpetuação do uso monopolista de um instrumento de pressão po
l í t i c a sobre os países em desenvolvimento, quase sempre, deten
tores de recursos naturais, de modo que os poss ib i l i i c a con
tinuidade na exploração destes Tecursos em seus benefícios.
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O Brasil, como país emergente, não pode prescindir

da tecnologia do átomo em todas as suas formas de utilização.

A demanda de energia elétrica, mesmo considerando as taxas bem

modestas de crescimento, implicara na utilização total de nos_

so potencial hidrelétrico no início Jo proximo século, o quo

acarretará a necessidade de utilização crescente de coinplemeii

tação térmica, parte da qual será, indubitavelmente, a nuclear.

As outras formas de utilização da energia nuclear, como a apH

cação de ndioisotopos e radiação controlada, vêm sendo aplica

das rotineiramente na medicina, indústria e agropecuária, solu

cionaudo problemas e aumentando o bem estar do povo brasileiro.

£ necessário, portanto, que o Brasil, que aspira me

lhor qualidade de vida para sua população, desenvolva adequado

esforço para dominar a tecnologia nuclear, de modo a propiciar

a sua sociedade todos os benefícios da energia nuclear, seja

através de melhores condições de saúde (medicina nuclear), de

alimentação (conservação e aumento da produtividade agrícola),

de produção de bens e serviços (maior eficácia industrial, coii

trole de processos, 3tc.) e de bem-estar e/ou através da busca

de uma participação justa na política e no comercio internaci£

nal que preserve sua soberania e atenda as legítimas aspira

ções de seu povo. .


