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RESUMO

Através de uma análise da situação do futuro da energia elétrica no Brasil, procura-se
colocar a necessidade de urânio enriquecido e, conseqüentemente, & importância de promo-
ver capacidade d« produção própria. Isto é feito descrevendo, primeiramente, os processo»
disponíveis, seguindo-se a análise propriamente dita e finalizando com uma perspectiva da
situação mundial do comércio de urânio enriquecido.

ABSTRACT

Tht approach here is to discus, rhrough an analysis of the electrical energy future
in Brazil, the needs for enriched uranium and therefore the importance of developing lo-
cal capability for self-production. A description of the production processes that are well
<'<tahlished is given first, then the analysis itself is pei formed and finally a visualization of
the International Market for <nriched uranium is shown.



SUMARIO

1. INTRODUÇÃO 1

2. CARACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS 1
2.1 Difusão Gasosa 2

2.2 Centrifugação 3

2.3 Métodos Aerodinâmicos 4

2.4 Métodos Avançados 4

2.4.1 AVLIS (Atomic Vapor Laser Isotope Separation) 4

2.4.2 MLIS (Molecular Laser Isotope Separation) 5

2.43 PSP (Plasma Separation Process) 6
2.5 Análise Comparativa 6

2.5.1 Critérios de Comparação 7

3. ENERGIA NO BRASIL ' 12
3.1 Situação Atual . f 12

3.1.1 A Matriz Energética 12

3 1.2 Recursos Naturais 13

M.3 Energia Elétrica 14

3.2 r Js nejamento Oficial 19

3.3 A tros estudos de projeção de demanda , 21

í 3.1 0 cenário do BNDES 22
3.'< Análise de impactos 23

3.Í Caracterização da necessidade de urânio enriquecido 27

4. S iJAÇÃO MUNDIAL 30

4.1 A situação atual e perspectivas da geração termonuclear 30

4.2. O comércio tie uiânio 31

4.Í» A situação futura 34

5. CONCLUSÃO 36

6. AGRADECIMENTOS 37

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 37



u

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Fatores de separação 3

Tabela 2: Fatores econômicos (base dólares 1980; 8

Tabela 3: Custos (milhões dr dc'arcs de 1986) 9

Tabela 4: Comparação do custo 10

Tabela 5: Análise de risco 10

Tabela 6: Custo de SWU (em dólares de 1086) 12

Tabela 7: Evolução da oferta interna de energia i 'A I 13

Tabela 8: Fontes energéticas 14

Tabela 9: Produção de energia elétrirn cm 198G 15

Tabela 10: Energia elétrica, wm perfil mundial 18

Tabela 11: Mercado de energia elétrica 19

Tabela 12: Custo de referência 20

Tabela 13: Evolução do parque de geração • Potência instalada - GW (Participação -

%) . . . . . 21

TabelaM: Cenário BNDES 23

Tabela 15: Demanda, potência instalada e participação 26

Tabela 16: Déficit de capacidade instalada (GW) 26

Tabela 17: Potencial nuclear instalado (GW) 27

Tabela 18: Capacidade de enriquecimento (tonelada» de SWU) 29

Tabela 19: Capacidade instalada (GW) e participação na geração elétrica (%) 30

Tabela 20: Recursos conhecidos 31

Tabela 21: Produção de urânio (IO3*) 32

Tabela 22: Capacidade instalada e. demanda projetada (103 SWU/ano) 33



I l l

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Sistema^ interligados 16

Figura 2: Relação de unidades 28

Figura 3: Diagrama Oferta e Demanda 36



1. INTRODUÇÃO

A definição de potencial de uma nação baseado no trinômio Território-Recursos Natu-
rais-População já é considerada ultrapassada e novos critérios relacionam a capacidade de
desenvolvimento com o domínio de tecnologia. O Brasil formula sua política de desenvolvi-
mento na premissa ultrapassada de potencial, permitindo um distanciamento cada vez maior
de nações como Formosa c Coréia do Sul, cujos recursos são escassos, mas que investem
muito em pesquisa c desenvolvimento tecnológico. Este atraso tecnológico, que as políticas
de investimento do governo vêm impondo, é de gravíssimas conseqüências, especialmente no
que se refere a áreas de importância estratégica. O custo da tecnologia tem sido, historica-
mente, muito superior ao custo de recursos naturais. A concentração de domínio tecnológico
r demanda de recursos naturais na mão dos países mais desenvolvidos acarreta um violento
desequilíbrio econômico visto que, os mesmos países que cotam o seu produto (tecnologia),
têm o poder de, através da demanda, cotar os recursos naturais. Sem a necessidade de es-
tender demais esta linha tie argumentação, é patente a importância do domínio de tecnologia
para o desenvolvimento de uma nação.

Infelizmente, salvo raras exceções, não há um planejamento a longo prazo de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico no Brasil. O planejamento baseia-se em políticas governamen-
tais de curto prazo (planos de governo), o que acarreta constantes mudanças no direciona-
mento das pesquisas c não permite, via de regra, a consecução dos objetivos inicialmente
traçados.

Este trabalho vai procurar explorar este aspecto da realidade nacional, analisando a
situação de um tipo determinado de tecnologia de im|x>rtâneia fundamental em um futuro
próximo - a obtenção de urânio enriquecido - tecendo sugestões que venham a subsidiar a
execução de um planejamento de longo prazo consistente para a pesquisa e desenvolvimento
da referida tecnologia.

Primeiramente, são apresentados os processos de enriquecimento de urânio conhecidos.
Depois é efetuada uma análise da situação da energia no Brasil e suas perspectivas, ca-
racterizando, então, a necessidade nacional de urânio enriquecido como insumo energético.
Finalmente, a situação mundial do comércio de urânio é então apresentada através de uma
análise geopolítica dos fluxos comerciais e conseqüências decorrentes de alterações nessas
políticas, procurando colocar o Brasil, como consumidor, no contexto mundial.

2. CARACTERÍSTICAS DOS PROCESSOS / l , 2 /

0 processo de enriquecimento de urânio faz parte de uma série de etapas necessárias
para obtenção do elemento combustível usado nos reatores nucleares. A grande maioria
dos reatores de potência hoje em operação no mundo é refrigerada com água leve (LWR's)
e, devido às características técnicas, utilizam urânio com uma percentagem em torno de
3% de urânio físsil (U235). O urânio natural é encontrado em forma de minério e possuí
porcentagem de 0,7'X de 2l5U, sendo o resto composto por 23*U, que c material fértil. 0
enriquecimento consiste, então, em separar os dois isótopos de forma a obter uma mistura



mais rica eui 235U. As formas de se obter esta separação caracterizam as diferentes tecnologias

de enriquecimento estudadas mundialmente.

Dentre as etapas de obtenção do elemento combustível, a mineração do urânio responde

por 60% do custo final, o enriquecimento, por 25%; a fabricação, por 12%; e a conversão,

por 3% (Rei. 3).

Neste capítulo, o princípio de funcionamento, o estado da arte e uma análise compara-

tiva serão apresentadas para os processos de enriquecimento ora existentes que são: difusão

gasosa, centrifugarão, métodos aerodinâmicos e métodos avançados.

2.1 Difusão Gasosa

E um dos processos mais antigos em termos de utilização e responde hoje por cerca de

95% do urânio enriquecido no mundo. Seu funcionamento é baseado na teoria cínética dos

gases, que diz que as moléculas mais leves têm uma velocidade media maior que as moléculas

mais pesadas devido a possuírem a mesma energia cinética média quando confinadas em um

recipiente em equilíbrio térmico com o meio. A separação é obtida ao utilizar-se superfícies

porosas que, seletivamente, permitem uma passagem maior de moléculas leves. Ao se colocar

uma série de recipientes em cadeia, vai-se obteado, através desta "filtragem", uma mistura

maia rica em moléculas mais leves (235U).

A capacidade de enriquecimento pode ser medida pelo fator de separação que, neste

caso, é proporcional à raiz quadrada da razão das massas. Como o fluido de trabalho é o

hexafluoreto de urânio (UFÔ), tem-se que o fator de separação teórico máximo é de 1,0043.

A nível tecnológico, este processo já está bem estabelecido e, como já foi mencionado,

é largamente utilizado mundialmente, especialmente pelos Estados Unidos, frança e União

Soviética.

Não há atualmente um esforço de desenvolvimento tecnológico nesta área, apenas uma

capacitação das usinas para uma possível expansão da produção e alguns melhoramentos em

termos de qualidade de equipamento.

Este processo tem a grande desvantagem de ser energo-intensivo, consumindo aproxi-

madamente 3.000 kWh de energia por quilo de urânio enriquecido produzido. (A unidade

básica para urânio enriquecido é a SWU, "Separative Working Unit", que indica quanto de

urânio enriquecido se obtém de uma quantidade determinada de urânio natural, conforme a

Figura 2, pag. 28). Um outro aspecto é quanto à produção necessária para tornar o pro-

cesso economicamente viável. Nos Estados Unidos, foi determinado que a produção mínima

seria da ordem de 9 milhões de quilos/ano, que sei viria para alimentar 50 reatores PWR, de

1.2 GWe, e exigiria 2,5 GWe (potência elétrica) isto é, consumiria 4% da energia que não

seria produzida pelos 50 reatores. A atual capacidade instalada nos Estados Unidos é de

aproximadamente 19,2 milhões de quilos/ano.



2.2 Ç

A nível teórico, a centrifugarão é tão antiga quanto a difusão gasosa. Entretanto, devido
à algumas de suas características, foi relegada a segundo plano na década de 40, pois não ha-
via materiais confiáveis para a confecção das centrífugas. O seu princípio de funcionamento
baseia-se na criação de um campo de força centrífuga através da rotação, em altíssima velo-
cidade, de um rotor, em geral um cilindro oco, que contém a mistura a ser separada. Este
campo de força produz uma distribuição de pressão ao longo do raio do cilindro, que é de-
pendente da massa do fluido de trabalho. No caso de uma mistura isotópica de hexafluoreto
de urânio, esta distribuirão de pressão é diferente para o í 3 í UFi e ""UF», o que ocasiona
uma maior concentração do isótopo mais leve (235U), próximo ao eixo do cilindro. Através
de uma técnica adequada de alimentação da mistura pode-se retirar a parte enriquecida em
" 5 U.

O fator de separação teórico máximo neste caso é proporcional à diferença das massas
(AM) e à velocidade rio rotação (que determina a distribuição de pressão). A Tabela 1
ilustra o fator de separação teórico máximo. É digno de nota o fato de que este fator, para
centrífuga, é bem maior que para ?. difusão gasosa.

Tabela 1: Fatores de separação

Velocidade Periférica
(m/s)

300

400

500

Ü00

700

Fator de Separação

1,0550

1,0975

1,1560

1,2330

1,3290

Além da vantagem <lo fator de separação, o consumo específico de energia das centrífugas

('• cerca de 10 vezes inferior ao da difusão gasosa. Com o advento de novos materiais e

aperfeiçoamento dos projetos, este processo passou a ser, a partir da década de 60, o maior

concorrente da difusão gasosa e diversos países iniciaram desenvolvimento de instalações-

piloto para produção de urânio enriquecido.

A partir do final du década de 70, outros processos, a serem descritos posteriormente,

passaram a dividir o espaço de pesquisa c desenvolvimento com a centrifugaçào.



2.3 Métodos Aerodinâmicos

Existem em estudo duas técnicas baseadas eui métodos aerodinâmicos que são: o UJET
NOZZLE*, seudo desenvolvido em conjunto pelo Brasil e Alemanha; e o "VORTEX TUBE"
sendo desenvolvido pela África do Sul.

O princípio de funcionamento destes métodos é também a força centrífuga. Uma corrente
de UF« altamente diluída em um gás mais leve (Hidrogênio ou Hélio) é forçada através de um
bocal especialmente projetado onde a centrifugarão gerada separa os isótopos leves e pesados.
A diluição em um gás mais leve é efetuada para aumentar a força centrífuga responsável pela
separação isotópica.

O fator de separação tróriro máximo, encontrado para a situação ideal, é de 1,0148, ou
seja, tem a capacidade de produção mais de três vezes maior que o da difusão gasosa. O
consumo específico de energia é da mesma ordem que o da difusão gasosa, ou seja, em torno
de 3000 kWh por quilo de SVVU produzido.

A construção de uma usina piloto está sendo executada no Brasil baseada no UJET
NOZZLE". Entretanto, pioblemas no acordo Brasil-Alemanha e a situação econômica do
Brasil devem atrasar o projeto.

2.4 Métodos Avançados • .

Todos os processos até agora descritos baseiam seu funcionamento no comportamento
dos gases que envolve propriedades médias das misturas, isto é, de enfoque macroscópico, e
apresentam como característica comum o baixo fator de separação, o que exige a repetição
do processo muitas vezes a fim de se obter a quantidade exigida de urânio enriquecido. Esta
repetição é obtida através da construção em série ou paralelo de vários estágios de separação
formados de unidades idênticas (cascata).

Mais recentemente, novos processos, que se baseiam na diversidade de comportamento
individual das moléculas e átomos, têm sido desenvolvidos. A seguir trataremos os principais
métodos:

2.4.1 AVLIS (Atomic Vapor Laser Isotope Separation)

" Este é o processo que tem recebido maior apoio para pesquisa e desenvolvimento nos
últimos tempos. Os relatórios mais recentes obtidos nos Estados Unidos mostram que é
o processo preferido para substituir a difusão gasosa. Dois destacados laboratórios ameri-
canos estão envolvidos nesta pesquisa, o Lawrence Livermore Laboratory e Jersey Nuclear
Avco Isotopes (JNAI). Este último já possui várias patentes de componentes da usina de
enriquecimento.

O processo funciona pela fotournizaçào dos átomos de urânio que são evaporados através
de aquecimento elétrico e seletivamente coletados cm placas carregadas. A fbtoionização
é executada por raios laser colimados para o 235U, de forma que a excitação do 2MU é
desprezível. A coleta então é feita por placas cletrostáticas ou eletromagnéticas e a alta
seletividade permite o enriquecimento do urânio sem a necessidade de repetição do processo,
não havendo necessidade de construção de várias unidades para formar uma cascata de
enriquecimento, como ocorre em outro» processo».



O Eetado da Arte no processo AVLIS, ou como é rliamado no Brasil, SILVA (Separação
de Isótopos via Laser e Vapor Atômico), é, conforme a Ref. 2, o seguinte:

a) Estados Unidos: Pesquisas iniciadas em Lawrence Livermore, em 1972. Este é o
método escolhido para todos us novos investimentos, desde 1985. Usina piloto funci-
onando e produção em escala industrial prevista para meados da década de 90;

b) França: Trabalhos realizados em duas frentes: a) Desenvolvimento de componentes
e sistemas c b) Sistema integrado (em Saclay). As atividades de enriquecimento de
urânio estão concentradas, desde 1985 em difusão gasosa e SILVA. O desaquecimento
da demanda mundial é encarado como tempo útil para maiores investimentos em
SILVA, permanecendo apenas um núcleo de pesquisa em difusão. O sistema completo
de Saclay deve comeqar a operar até 1992 (algumas toneladas/ano);

c) Inglaterra: BNFL iniciou pesquisas em 1982, Em 19S6 todo o programa tie enriqueci-
mento foi objeto de uma revisão, e foi decidido um engajamento maior em separação
por laser (atômico e molecular \ bem como o desenvolvimento de um sistema integrado
de SILVA. BNFL foi considerado capaz de instalar uma usina de SILVA na década de
90- Todavia, foi considerado que, em virtude da capacidade já instalada de difusão
gasosa e ultraccntrifugação, isto não seria economicamente vantajoso antes do final
do século. Atividades atuais concentradas, portanto, na otimização dos componentes
e sistemas; e

d) Japão: Viabilidade demonstrada em 1978. Em 1982 foi realizada a primeira coleta
macroscópica (0,2 mg). Em 1987 formou-se a Laser-J, associação responsável pela
construção de uma planta piloto de SILVA. Laser-J é fundamentalmente privada,
mas mais da metade dos US$ 140 milhões da usiun-piloto deve sair do governo. Está
planejado um relatório de viabilidade industrial para 1991, quando será realizada uma
revisão geral dos projetos de enriquecimento, visando desenvolvimentos futuros.

2.4.2 MLIS (Molecular Laser Isotope Separation)

Este processo baseia-se na fotodissociac,ão de UFe sólido, que pode ser retirado do fluxo
de alimentação através de filtros. Da mesma forma que o AVLIS, o laser é usado para
excitar seletivamente as moléculas de 235UFe. A alimentação é feita através de bocais que
aceleram a corrente de UF6 a velocidades supersônicas, quando é então iluminada por lasers
e a fotodissociação ocorre, sendo o produto sólido recolhido mais rico em M5U.

O Estado da Arte do processo MLIS, no Japão e Alemanha, que são os dos países em
que se dá mais ênfase a rste estudo, é, conforme a Ref. 2, o seguinte:
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a) Japão: Processo já demonstrado, em escala de laboratório, com obtenção dt produto

com enriquecimento maior do que 3%, em uma etapa. Estudos para aumento da taxa

de repetição dos lasers, cm andamento; e

b) Atananha: Processo já demonstrado, em escala de laboratório, com obtenção de

produto enriquecido a cerca de 2,5 %. Planeja-se a construção de usina piloto.

2.4.3 P S P (Plasma, Separation Process)

Este processo usa como princípio de funcionamento uma tecnologia comparável à espec-

troscopia de massa. No processo, íons são formados e passam através de campos elétricos e

magnéticos produzindo raios de órbitas j>eculiares, que caracterizam as diferentes massas. A

colocação de anteparos seletivos permite a coleta <los íons desejados.

Existe uma série de problemas técnicos a serem superados, desde o entendimento ci-

entífico do control*; e conBnamento do plasma (urânio metálico vaporizado), até <> problema

de dimensionamento das instalações necessárias para a obtenção de um enriquecimento eco-

nomicamente viável. Para maiores detalhes consultar a Ref. 1

2.5 Análise Comparativa

Para se entender o comportamento, a nível mundial, frente ao desenvolvimento de pro-

cessos de enriquecimento de urânio, é necessário um breve histórico da situação da energia

nuclear.

No início da década de 70, após a crise do petróleo, previsões de produção de energia

elétrica gerada por reatores nucleares foram feitas e detetou-se uma provável dificuldade de

obtenção de urânio enriquecido. As projeções indicavam que, em 1985, haveria um potencial

instalado de 175 GVVe para os países da comunidade européia. Entretanto, não se verificou

o que foi previsto e a potência instalada nos países da comunidade européia, em 1987, era

em .torno de apenas 100 GWe. Nos Estados Unidos, o mesmo fato ocorreu, e optou-se por

incentivar a pesquisa de novos processos em um ritmo mais lento do que o do início da década

de 70, mantendo-se a produção comercial com a capacidade já instalada das usinas de difusão

gasosa.

É natural constatar que a importância estratégica de aumento da capacidade de pro-

dução de urânio enriquecido diminuiu, e proporcionalmente diminuíram as verbas, culmi-

nando com a decisão de se concentrar esforços no desenvolvimento preferencial de um dos

processos alternativos à difusão gasosa.

Este sub-itein do trabalho procura descrever, a nível mundial, os critérios de seleção do

processo mais adequado e as conclusões chegadas após extensos estudos feitos nos Estados

Unidos.

Vale ressaltar que a tendência atual já sugere um aumento de geração nuclear acima das

projeções de alguns anos atrás. Um sintoma claro dessa mudança é um documento preparado



pelo governo americano, qnaudo (in transição Rragrtu Bush, que aconselha uma aceleração
«ias atividades de pesquisa na án-a, voando ai> autii<-ntn <la capacidade de enriquecimento de
urânio noe Estados Unidos nos próximos anos.

2.5.1 Critérios de Comparação

A nível mundial, os critérios adotados pars a escolha do ptoccMO de enriquecimento mais

adequado são:

a.) critérios econômicos: envolvem o custo de capital, custo de operação e custo da
energia consumida no processo;

b) critérios estratégicos: envolvem o risco de proliferação das armas nucleares pela
versatilidade do processo em ser adaptado para a produção de urânio altamente
enriquecido e pela dificuldade de controle tio grau de enriquecimento e do inventário
de urânio; e

c) critérios técnicos: envolvem basicamente a capacidade de produção ("throughput")
e os riscos associados à pesquisa e desenvolvimento (P&D).

As características do processo de difusão gasosa, por este estar plenamente estabelecido,

são tomadas em geral como padrão para esta comparação. Quando foi implantada a difusão

gasosa o custo da energia era muito baixo. Houve uma escalada neste custo e, hoje em dia,

os processos energo-intensivos, como os métodos aerodinâmicos, não se apresentam como

alternativa. A exceção é o, "JET NOZZLE" pesquisado pelo Brasil através de acordo com a

Alemanha. Todos os países desenvolvidos hoje em dia, promovem pesquisa com centrifugação

e métodos avançados.

A centrifugação já é usada em alguns países, como Alemanha, Japão, Inglaterra e Ho-

landa, mas, com as tecnologias atualmente dominadas, o seu custo de capital é muito alto. A

intenção dos Estados Unidos é desenvolver então centrífugas avançadas (AGC) que diminuam

o custo de capital e o consumo específico de energia. O atual estágio de enriquecimento por

plasma, especialmente devido a problemas relativos ao confinamento e controle do vapor de

urânio metálico, representa um grande risco para o sucesso da implantação do processo e

uma restrição, quando comparado a outros métodos avançados cujos riscos associados à P&D

são bem menores. Uma análise, feita em 1980, por um grupo de estudos do Departamento

ào Energia dos Estados Unidos (DOE), apresenta a seguinte tabela de custos estimados para

a produção de urânio enriquecido pelos diversos processos (Ref. 4).



Tubcln 2: Faturo» Econômico* (hasp dólares 1980)

Características

Capacidade (10° kg SWU)

Consumo esprcttiro (kVVh/SWl)

11
i Investimento

Custo de Operação e Energia*

Custo de Capital

Custo Total

Difusão

Gaso6a

Existente

-

2360

-

88

88

Nova Planta de

Difusão cem

Tecnologia Atual

9,3

2475

939

M .

82

ITS

Centrífugas

CrmvftKwnaia

ia,2

95

515

17

81

M

AGC

8,8

48

288

12

46

58

AVLIS

8,61

65

89

8

13

21

ML1S

8,75

77

120

11

17

28

PSP

220

130

15

19

94

* Os custos de operação, energia e capital são dados em dólares por unidade* d« SWU

Este estudo serviu de base para que, em 1985, fosse encomendada uma análise mais

aprofundada de dois processos: a centrífuga avançada (AGC) e o processo de separação por

laser (AVLIS), que passaram a ser então os processos preferidos, nos Estados Unidos, para

a expansão da capacidade de produção de urânio enriquecido. O resultado da análise foi

publicado no periódico "Nucleonics Week" de 17 de Junho de 1985 (Ref. 5). Os principais

aspectos são apresentados a seguir:

a) Critérios econômicos • No aspecto econômico, três tipos de análise foram feitas
sendo a primeira referente aos custos de capital, de operação e manutenção e de pesquisa e
desenvolvimento. Um outro fator também referente a esta primeira análise foi o de inves-
timento necessário a ser dispendido antes do início da constmç&o. A Ifebela 3 ilustra esta
análise:



Tabela 3: Custos (milhões de dólares de 1986)

Capital

P&D

Operação e
Manutenção (25 anos)

Investimento antes do
início da construção

TOTAL

AVLIS

2016,90

75,00

6354,00

594,00

&739.90

AGC

4878,70

157,90

6660,00

1019,00

12715,60

A segunda análise diz respeito a um estudo paramétrico de sensibilidade, onde diversos

fatores que influem no custo são modelados estatisticamente, e a probabilidade de que o

custo de produção seja inferior ao custo de produção da difusão gasosa é determinado para

alguns valores desse custo. Os resultados são mostrados na Tabela 4.

A terceira análise compreende um estudo do risco associado a um desvio da projeção

inicial da demanda de urânio enriquecido, custo da tecnologia ou performance do processo.

Caso haja um desvio em qualquer um destes itens, ou cm uma combinação deles, o impacto é

medido através de uma análise que determina a percentagem de redução que pode ser aceita

em cada um dos processos para que não haja penalidade econômica. A Tabela 5 ilustra,

então, as percentagens toleráveis do desvia:
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Tabela 4: Comparação de custo

Custo de Difusão
(USt)

60

65

70

75

80

Probabilidade do existo ser inferior ao da difusão
1%)

AVLIS

90

99

100

100

100

AGC

10

30

60

70

85

Tabela 5: Análise de risco

Parâmetro

Diminuição da demanda

Aumento do custo de tecnologia

Redução na performance

Desvio percentual tolerável

AVLIS

30

21

22

AGC

15

6

7
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b) Critérios técnicos - A centrífuga tem sido estudada há 30 anos utilizando métodos
empíricos, onde muitas unidades são construídas e obradas com o objetivo de se adquirir
conhecimento para o melhoramento das novas gerações de centrífugas, sem a existência e
nem a necessidade do conhecimento dos princípios básicos. Portanto, o processo AGC, como
proposto, é um* extrapolação de resultados já existentes de centrífugas conwenáor.ais o que
toma necessário a demonstração efetiva de suas capacidades. 0 procesao AVLIS vem sendo
estudado há 23 anos com um enfoque diferente, usando princípios científicos básicos, em
laboratório, especialmente no que envolve inovações como lasers e uso de urânio metálico
vaporizado, sem que nenhuma falha tecnológica tenha sido detectada. Estão ambos ainda
ei:i uni estágio em que su;i.s capacidades reais não fortun demonstradas a nível comercial
e muitos aspectos tecnológicos ainda necessitam áo desenvolvimento. Infelizmente, o atual
estágio teconológico é informação reservada e confidencial.

Qu.into à habilidade cios processos de incorjH>r;\r futuros avanços tecnológicos, torna-se
claro que o AVLIS apresenta melhores características e muitos melhoramentos podem ser
esperados no que se refere, especialmente, ao desenvolvimento dos lasers. No caso do AGC,
pelo caráter eminentemente empírico do tratamento <l<% seu desenvolvimento, uma vez iniciada
a fabricação das centrífugas dificilmente poder-se-iá incorporar inovações tecnológicas.

c) Outros Critérios • Dizem respeito aos aspectos que envolvem a maior ou menor
capacidade que um processo tenha de dificultar uma nscalisaçâo internacional no que se
refere à proliferação nuclear (controle de estoque), ou de maior ou menor impacto ambiental
e risco à segurança da população.

Quanto a estes critérios, não houve constatação de uma diferença sensível entre os pro-
cessos avaliados.

d) Conclusões - As principais conclusões cb estudo realizado pelo Departamento de
Energia foram:

- ambos os processos necessitam ainda de um grande esforço de pesquisa e desen-
volvimento para tornarem-se tecnicamente viáveis para produção em larga escala,
sendo que o AVLIS possui um maior potencial para absorção de inovações tec-
nológicas;

- a análise econômica demonstrou que o AVLIS tem maior capacidade para pro-
dução de urânio enriquecido a um menor custo, pois seu custo de capital é me-
nor, necessita menos investimento inicial, tem um maior potencial de redução de
custos através de melhoramentos na tecnologia e é mais adaptável a instalação de
unidades menores, conforme o comportamento futuro da demanda; e

- o estudo estatístico, que analisa a sensibilidade de diversos parâmetros na deter-
minação do custo, apresentou os resultados para o custo de SWU apresentados
na Tabela 6.
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Tabela 6: Custo de SWU (em dólares de 1986)

Custo

Mínimo

Médio

Níáximo

AVL1S

52,00

55,30

60,00

AGC

60,0

71,4

82,0

3. ENERGIA NO BRASIL

Este capitulo procura caracterizar a necessidade, no Brasil, de urânio enriquecido, o
que é feito através da colocação da energia nuclear no contexto energético nacional. Para
isto, serão apresentados a matriz energética, os recursos naturais e a situação da energia
elétrica na atualidade. A seguir, será mostrado o planejamento oficial existente e algumas
possíveis modificações neste planejamento devido a considerações que possam induzir tais
modificações. Será então determinada a parcela referente à geração de energia elétrica termo-
nuclear e, conseqüentemente, a quantidade de urânio enriquecido necessária para suprir esta
geração.

3.1 Situação Atual

3.1.1 A Matriz Energética

A evolução da matriz energética nacional através dos anos é mostrada na Tabela 7. 0
aumento marcante da participação da eletricidade é uma tendência mundial, pois esta ele-
trificação está associada ao desenvolvimento técnico das sociedades modernas. Nos Estados
Unidos e Europa Ocidental esta participação, atualmente, gira em torno de 35%. Outro
aspecto significativo desta matriz c a participação acentuada de fontes renováveis, o que
significa uma capacidade maior de, através de substituições adequadas, promover uma melhor
utilização das fontes não renováveis de modo a estender e otimizar sua dilapidação. Um
gerenciamento adequado da matriz energética representa a base para se alcançar um estagio
em que o País poderá estar independente de recursos naturais externos.

É necessário distinguir auto-suficiência de autodeterminação pois, enquanto auto-sufi-
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ciência garante o suprimento do uir.a determinada font** a autodeterminação é mais abran-

gente pois garante a escolha de que fonte -era usada, em maior ou menor grau, para deter-

minar a auto-suficiência uu energia. Com uma matriz energética como a brasileira, pode-

se então vislumbrar a possibilidade de autodeterminação energética. Um exemplo típico

é o caso do petróleo pois. enquanto o custo do petróleo internacional for baixo, a auto-

sufieiência é anti-econômica. A possibilidade de utilização de outras fontes que supram o

déficit de petróleo representa então a auto-determinaçàn para o caso em que o preço inter-

nacional suba muito, dando ao governo teui|x> hábil para promover um maior investimento

em prospecção.

Tabela 7: Evolução da oferta interna de energia (%)

1

Petróleo
Gás Natural
Carvão Natural
Hidráulica e
Eletricidade
Biomassa

194C

11.0

7,2

7,0
74,8

1956

31,0

11.3
51,5

19C6

35.9
—

4,9

16,0
43,2

1976

43,0
0,6
3,1

20.6
32,7

19SG

30.4

1,8
5,7

31,8
30,3

Deve ser comentado que, a nível de produção, njmia» o carvão mineral e a biomassa

estão em poder da iniciativa privada, apesar da política energética «er formulada pelo governo

que também controla a produção das outras fontes. Isto tem causado sérios problemas, em

particular ao setor alcooleiro, devido a modificações de política feitas de forma inconsistente,

como por exemplo a detcorização do preço da cana-de-açúcar devido à falta de uma política

agrícola, provocando uma queda na oferta do produto, cora conseqüente diminuição da ca-

pacidade de produção de álcool. Como esse trabalho concentra-se na produção de energia

elétrica, apenas o problema do carvão mineral será analisado, deixando de lado, por agora, a

atual crise dos combustíveis líquidos e a problemática criada pelo confronto da Petrobrás e

do Proákool. Embora a questão energética devesse, ir1 -almente, ser discutida de uma forma

global, a particularização da análise para tratamento apenas da oferta e demanda de energia

elétrica é suficiente para as conclusões aqui propostas.

3.1.2 Recursos Naturais

0 Brasil, com sua vasta extensão territorial, é um país rico em recursos naturais, pos-

suindo cerca de 10% das reservas de urânio do mundo (urânio recuperável a menos de 80

dólares por quilo). Além disso, possui ainda a maior reserva mundial de tório e algumas
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das importantes reservas de ouro, ferro e otitros minerais. Infelizmente, no que concerne

ao petróleo, a situação é outra. Nossas reservas n;1o são muito extensas e a maior parte

encontra-se em áreas de difícil acesso. Hoje em dia, importamos cerca da metade do petróleo

consumido internamente. Nossis reservas de carvão, além de conterem carvão de baixa qua-

lidade (alto teor de cinzas e poder calorífico médio), estão alt-mente concentradas no Rio

Grande do Sul (92,3%) e Santa Catarina (7,2%). A produção de carvão metalúrgico não

responde nem por 10% do consumo interno, tendo o resto que ser importado.

De acordo com o Balanço Energético Nacional, publicado pelo Ministério das Minas

c Energia, Ref. 6, as nossas reservas de fontes energéticas apresentavam em 31/12/1986 a

situação mostrada na Tabela 8.

Tabela 8: Fontes energéticas

ESPECIFICAÇÃO

Carvão-in-Situ

Energia Nuclear

Óleo de Xisto

Petróleo

Turfa
Gás Natural

Hidroelétrica

UNIDADES

106t

I 0 3 m 3

io3m3

103t

lo'm1

GW

RESERVASE

RECURSOS

32477

301490

818000

.174958

487290

95834

106,5(d)

EQUIVALÊNCIA

ENERGÉTICA

(IO6 tEP)

6612(a)

2100(b)

709

325

153(c)

87

271/ano

PORCENTAGEM DAS
RESERVAS NÃO

RENOVÁVEIS

66

21

7

'l

\

—

(a). Coeficientes de conversão variáveis e admitindo 50% de recuperação na lavra subter-

rânea e 90% na lavra a céu aberto.

(b) Considerando as perdas de mineração e beneficiamento e sem considerar reciclagem de

plutônio e urânio residual.

(c) Turfa energética seca.

(d) Energia firme.

Não foram consideradas nesta tabela as reservas de tório, que também podem ser usadas

para geração de energia nuclear, e que representam cerca de um milhão de toneladas ou

o equivalente a aproximadamente 6000 x 10e tEP (tonelada equivalente de petróleo) de

conteúdo energético.

3.1.3 Energia elétrica

Toda a coordenação e o planejamento da política de energia elétrica no Brasil são feitos

pelo complexo Eletrobrás que engloba quatro empresas de âmbito regional (Eletronorte,
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Clit'̂ f, Furnas e Eleirosul), duas <ie nmhito estadual l L;p.iit <• Escdsa) além de 50% do capital
da Itaipu Binacioual.

Além destas, existem diversas outras concessionárias a nível estadual que são adminis-

trativamente independentes, corno a CESP, CEMIG, e outras.

A estrutura de distribuição de energia elétrica no País é dividida em três sistemas inde-

pendentes, conforme ilustrado na Figura 1.

Os sistemas interligados têm como característica a existência de uma rede de transmissão

extensa que une as grandes usinas geradoras de eletricidade a todos os pontos da região

coberta pelo sistema. 0 sistema isolado, do norte do ]:aís, não possui esta característica. Ele

é composto de pequenas centrais, em geral termoelét ricas movidas a derivados de petróleo,

de atendimento local.

Uma conseqüência imediata da estrutura de distribuição utilizada c que, para o caso do

carvão mineral mencionado anterioruu ntr, a utilizarão das reservas energéticas r restrita ao

sistema interligado sul/sudeste devido ao custo e mesmo à dificuldade física de transporte

tias quantidades necessárias de carvão para outras regiõrs.

A produção total de energia elétrica no Pais em 1986, de acordo com o balanço energético

consolidado do Ministério das Minas e Energia, foi de 202206 GWh, distribuídos por fonte

de produção conforme indicado na Tabela 9.

Tabela 9: Produção de energia elétrica em 1986

FONTE

Hidrolétrica
Nuclear
Óleo Combustível
Óleo diesel
Carvão
Lenha
Importação
Total

CONSUMO

—
0,53 t

1,74 x l0et
0,55 x 10s m3

3,28 x 106 t
0,12 x 106 t

_-
—

PRODUÇÃO
(GWh)

179530
144

G380

1458
4471

32
10568

202206

CAPACIDADE
INSTALADA (GW)

37,7
0,66

• -

6,39
—
—
—

44,75

Deve-se ressaltar que 198G foi um ano pluviometrico desfavorável. Como conseqüência,
as usinas térmicas foram utilizadas acima de seu fator de capacidade costumeiro, especial-
mente as termoelétricas a carvão no sul do País, a fim de suprir o déficit das hidroelétricas.
Por isto, a geração termoelétrica em 1986 foi 6,5% da geração total, enquanto que, em 1988,
foi menor que 4%. Em 1988, a capacidade instalada era de 49,9 GW e a geração de energia
elétrica foi de 221900 GWh.



Figui;i 1: Sistemas interligados
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Analisando o perfil de geração no lirasil, fica cimo que há uma predominância enorme
da geração hidroelétrica sobre a ternioelétrica. Levando-s»; em conta que as disparidades
regionais concentram a demanda de energia elétrica no sul/sudeste, aí também c concentrada
a maior parte do parque de geração, criando problema de esgotamento do potencial hídrico
aproveitável economicamente nesta região, com conseqüente necessidade de desviar energia
elétrica, principalmente do norte, para suprir a demanda no sul/sudeste. Este é um aspecto
que será mais explorado posteriormente.

0 maior problema do setor elétrico está na falta de recursos para investimento, e já
existem atrasos consideráveis no cronograma de obras previsto pela Eletrobrn?. Um exemplo
bem atual é o caso da hidroelétrica de Xingo, no nordeste, cuja construção foi virtualmente
interrompida por f;ütu de verbas. O volume de recursos necessários para o setor deveria ser
de 7 bilhões de dólares j>or ano, apei.as para cumprir o mmograma ora estabelecido pela
Eietrobrás. Além disto, para garantir o suprimento de carvão necessário para alimentar as
termoelétricas previstas, um adicional de 1,0 bilhões de dólares por ano deve srr investido
na mineração e beneficiarneufo d<> carvão, isto é, um total de 8,6 bilhões de dólares por ano
teria de ser investido parn que não haja problemas no suprimento de energia elétrica.

A realidade, no entanto, é bem outra c, no ano de 1989, foi investido menos do que 4
bilhões de dólares no setor.

0 setor de mineração de carvão, que está nas mãos da iniciativa privada, vem operando
de forma deficitária e, ao invés de uma expansão, está havendo na verdade uma retração na
produção, o que acarretará fatalmente um descompasso entre a construção de usinas térmicas
a carvão e a oferta do produto, provocando uni colapso no setor por falta de matéria-prima.
O consumo atual de carvão energético é de 3,7 milhões de toneladas por ano (com um fator
de capacidade das usinas de 75%), enquanto que a capacidade de produção é de 5,95 milhões
de toneladas por ano. E esperado, de acordo com a Eietrobrás, uma expansão da capacidade
instalada de termoelétricas a carvão de 1,05 GW em 1988 para 2,1 GW em 1995. Esta
expansão acarretaria um aumento na necessidade de carvão de 3,7 para 11,5 milhões de
toneladas por ano. Obviamente, caso a atual tendência de investimentos e preços no setor
permaneça a mesma, o parque termoelétrico a carvão estará ocioso por falta de matéria-
prima, antes mesmo da metade da próxima década.

As usinas térmicas movidas a derivados de petróleo, apesar de ainda existirem em
número razoável, não são interessantes no aspecto de custo d* geração, quando comnarado
com o custo de hidroelétricas, termoelétricas a carvão e energia nuclear. 0 mesmo acontece
em relação ao gás natural além do que, tanto o petróleo quanto o gás natural, têm usos
preferenciais em outras formas de energia ^íal.

A situação da geração elétrica termonuclear também é muito grave, pois além da falta de
recursos, ainda sofre pressões políticas devido à impopularidade desta forma de geração. As
usinas de Angra II e Angra III estão atrasadas em mais de 3 anos, o que onera sobremaneira
o custo de geração pela penalização do custo do capital investido, fazendo que, ao serem
concluídas, o seu custo de geração esteja bem acima do custo admitido pela Eletrobrás como
referência, que é de 50 dólares por MWh produzido. É necessário, hoje, um investimento
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adicional de 2,8 bilhõrs dt* dólares pata a colocação <ni operaçãu das «luas usinas Embora

66% deste investimento sejam em moeda nacional, a inexistência de recursos de qualquer

ordem deve agravar ainda mais o quadro atual, atrasando an obras.

Pode-se dizer, então, que a situação da geração de energia elétrica no Brasil c muito

delicada simplesmente j>cla análise dos problemas que existem internamente. Infelizmente,

quando analisada por um enfoque mais abrangente, a situação se torna muito pior. Ao

colocarmos o Brasil no contexto mundial é que temos uma visão mais realista do problema.

Isto está mostrado na Tabela 10, que ilustra, com dados de 1986, a situação, m termos de

energia elétrica, das oito maiores economias do mundo ocidental.

Tabela 10: Energia elétrica, ura perfil mundial

r
PAÍS

Estados Unidos
Japão
Alemanha Oc.
França
Reino Unido
Itália
Canadá
Brasil

PIB (x IO6 US$)

4100
I960
900
710
550
510
290
275

GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

(TWh)

2605
678
405
346
302
191
469
202

ENERGIA
PER CAPITA
(MWh/hab)

10,81
5,58
6,63
6,54
5,25
3,34
14,4

1,3

Esta tabela mostra que ainda temos um longo caminho a percorrer na área de energia

elétrica para alcançarmos índices significativos mundialmente. A energia c vetor estratégico

de desenvolvimento e qualquer planejamento deve projetar uma evolução na utilização de

energia por habitante, que é indicador de nível de desenvolvimento.

Em resumo, ao mesmo tempo em que há uma falta de recursos para investimento na

expansão do setor, há também uma grande distância entre o que é produzido c o que se

deveria produzir. A gravidade da situação está em que o planejamento ora existente supõe

para o Brasil uma situação, no ano 2000, parecida com a situação da Espanha de hoje,

que tem um consumo per capita de 2,1 MWh/hab. No entanto, está havendo dificuldades

financeiras para se cumprir «>sta meta. Vale ressaltar que, ao compararmos o consumo per

capita dn Frtpnnh» nun i».jtn-li«-, »U\ Tttlirhi 10, n iiu-ln (uul»- i*t»r r tWiMwln '^tX *••*»»l»--»trt
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3.2 Planejamento Oficial / 7 /

O planejamento do setor elétrico é feito de duas m;uiciras: um planejamento paia cinco
anos, que é ligado aos planos orçamentários e de governo, e um planejamento para dez ou
vinte anos, que serve de arcabouço para a orientação da expansão do setor em um hori-
zonte mais amplo. A Eletrobrás elaborou um plano para os próximos 20 anos denominado
Plano 2010, que é o balizamento do comportamento do setor. Este plano procurou integrar,
nas discussões de suas premissas, diversos segmentos da sociedade, tendo sido amplamente
discutido, representando, em conseqüência, o consenso dos segmentos envolvidos.

Apesar do consenso na sua confecção, todo planejamento feito para longo prazo, em
um ambiente de constantes transformações, necessita de ajustes e modificações ao longo do
período de sua execução. A atual crise no setor, com escassez de investimento, é um dos
impactos que já tem influência no planejamento, g< rando atrasos no cronograma de obras
previstas.

A base da metodologia usada nu planejamento é um modelo econométrico que relaciona
as taxas de crescimento do PIB e do consumo dé energia através de um fator chamado
de elasticidade-renda. No Plano 2010 este fator é considerado, com base no histórico de
países desenvolvidos, em torno de 1,0 e diminuindo ao longo do tempo devido a medidas de
conservação e otimização do uso de energia elétrica.

O Plano 2010 apresenta, então, com base nos indicadores apresentados na Tabela 11, o
consumo energético mostrado na última coluna.

Tabela 11: Mercado de energia elétrica

ANO

1990
1995
2000
2005
2010

TAXA DE CRESCIMENTO(%)
E. E.*

7,1
6,3
5,4
5,0
4,3

POPULAÇÃO

2,1
1,9
1,7
1,5
1,4

PIB

6,8
6,1
5,8
5,4
4,7

ELASTICIDADE
E. E./PIB

1,04
1,03
0,93
0,93
0,91

CONSUMO
TWh

244,4
331,7
431,7
550,4
600,1

*E. E. - Energia Elótrica

Com base nos valores projetados para a demanda, foram analisados os potenciais das
principais fontes de geração e desenvolvido um perfil considerado ideal para o parque de
geração. Este perfil determinou o rronograma das obras a serem executadas. A função res-
trição usada para este desenvolvimento foi a do princípio do custo mínimo, de onde se decidiu
pela expansão da capacidade instalada hidrelétrica, tennoclétrica a carvão e termoelétríca
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nuclear. Pura as outros fi>ntr*i a tlrcisào foi de não níihzá-las em larg« nxala na geração
de energia elétrica, reservando-as para outros usos A «'xplicaçãn para isto é mostrada na
Tabela 12, onde são apresentados os custos de referencia considerados pela Eletrobrás.

Tabela 12: Custo de referência

FONTE

Hidrelctricidade
Carvão
Nuclrar
Gás natur.il
Derivados de petróleo
Biomassa

FAIXA DE CUSTO
US$/MWh

15 a 50
38 a 48

50
70
70
79

Não cabe aqui discutir os critérios e premissas envolvidos na determinação destes custos,
mas apenas como ilustração alguns dados serão apresentados:

a) No II Congresso Brasileiro de Energia (II CBE), realizado em abril de 1981, foi apre-
sentado um trabalho onde estes custos foram discutidos, e concluiu-se por valores de
37,9 US$/MVVh para hidrelctricidade; 45,1 US$/MWh para nuclear; e 56,5 USS/MWh
para carvão, valores para o Brasil. Ref. 8;

b) Atualmente, nos países desenvolvidos, a razão entre o custo de geração a carvão e o
custo de gerarão nuclear é o seguinte: 1,08 para os Estados Unidos; 1,37 para o Japão;
1,40 para a itália; 1,41 para a Alemanha; 1,62 para a Bélgica; 1,71 para a Inglaterra;
1,80 para a França; e

c) O custo da energia nuclear é atualmente de aproximadamente 30 US$/MWh na França,
País que usa a energia nuclear mais intensivamente (~ 70% da geração de eletricidade).

O perfil do parque gerador brasileira foi definido no Plano 2010, conforme mostra a
Tabela 13, que apresenta a capacidade instalada c a participação percentual de cada fonte.



21

Tabela 13: Evolução do parque do geração - Potéwia instalada - GW (Participação - %)

"**~ -̂»^_Ano
Tipo ^ ^ _

Hidroeletricidade

Térmica Total

Carvão

Nuclear

Outros

Total

1990

53,4
(91,3)

5,1
(8J)
1,3

(2,2)
0,6

(1,0)
3,2

(5.5)
5S,5

(10U.0)

1995

73,9
(91,0)

7,4
(9.0)
1,9

(2,3)
1,9

(2,3)
3,6

(4,4)
81.3

(100,0)

2000

93,3
(90,6)

9,7
(9,4)
3,0

(2,9)
3,1

(3,0)
3,6

(3,5)
103,0

(100,0)

2005

116,9
(89,4)
13,8

(10,6)
4,6

(3,5)
5,6

(4,3)
3,6

(2,8)
130,7

(100,0)

2010

141,8
(88,6)
18,2

(11,4)
6,5

(4,1)
8,1

(5.1)
3,6

(2.2)
1G0.0

(100.0)

Em linhas gerais, esta tabela mostra o que é esperado para o parque gerador brasileiro

no horizonte compreendido pelo Plano 2010. É óbvio que, por tratar-se de um planejamento

a longo prazo e fortemente dependente de políticas o financiamentos externos ao setor, ele é

passível de modificações. Entretanto, nunca é demais frisar que ele foi executado para suprir

uma demanda projetada, até modesta, se comparada com padrões internacionais. A não

consecução dos objetivos do Plano 2010 no que concerne à potência instalada total, ainda

que possam ser feitas mudanças na participação das fontes, acarretaria um estrangulamento

do processo de desenvolvimento pela falta de um do seus vetores mais estratégicos, a energia

elétrica.

3.3 Outro» es tudos de projeção de demanda

Fora do âmbito da Eletrobrás, vários estudos para projeção da demanda de energia têm

sido executados ao longo do tempo usando, ora metodologias diferentes, ora horizontes de

tempo diferente daqueles do Plano 2010. Devido à grande quantidade destes estudos, não

seria factível apresentá-los todos nesse trabalho. Usando o critério de eliminar aqueles de

cunho mais acadêmico (teses, trabalhos apresentados cm congresso), de cunho regional ou

estadual (cenário 2000 da CESP, para o Estado de São Paulo), e aqueles muito antigos (e.g.,

trabalho do Prof. Hervásio de Carvalho para a CNEN, cm 1981), restou o trabalho publicado

em 1987 com o patrocínio do BNDES c participação de técnicos da Petrobrás e Eletrobrás,

denominado: "Cenários para a Economia Brasileira até o ano 2000 e a Previsão de Demanda

de Energia Elétrica'".

Existe, ainda oni andamento, um estudo sendo elaborado pela Universidade de São

Paulo sob coordenação «Io Ministério das Minas e Energia, que irá gerar cenários políticos

energéticos para o Brasil. Este estudo, iniciado vm Julho/1989, encontra-se em fase de

execução e não há resultados disponíveis para publicação.
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3.3.1 O cenário do BNDES / 9 /

A metodologia utilizada neste trabalho promoveu um acoplamento entre um modelo de
demanda macroeconômico global cora modelos setoriais de demanda de energia, permitindo
uma avaliação da demanda total de energia elétrica no Paw. 0 setor industrial, maior
responsável pelo consumo, foi desagregado em vários subsetores e através dos indicadores
obtidos no modulo macroeconômico, foi possível obter a evolução da demanda energética em
cada um deles. Para o setor residencial e de serviços, hipóteses específicas foram admitidas
para a determinação da evolução de sua demanda, relacionadas basicamente com a evolução
do PIB.

A diferença cm relação ao Plano 2010 está exatamente ua desagregação dos setores,
deixando de lado a projeção econométrica baseada cm um PIB global. Obtém-se, assim,
uma melhor utilização da relação entre o PIB e a demanda de energia.

Foram levantados p:ira este trabalho dois cenários básicos, a saber:

a) Integração ComjMUitiva; e
b) Fed uneiito.

0 primeiro cenário é o mais promissor para a economia brasileira, e corresponde a
uma melhoria na situação mundial como um todo. 0 segundo seria uma conseqüência do
agravamento da crise mundial e retrataria um caminho a que o País seria forçado a seguir,
i.e., não seria o caminho natural.

Para efeito de comparação com o Plano 2010, não há sentido em descrever o cenário de
"Fechamento", que pressupõe um estrangulamento uo processo de desenvolvimento do Pais,
portanto, apenas o cenário de "Integração Competitiva" será detalhado.

.* s hipóteses básicas para difusão deste cenário foram:

1) o ciclo de desenvolvimento brasileiro dar-se-á pelo fortalecimento do mercado interno
e expansão das exportações;

2) a situação política interna estará estabilizada;
3) o comércio mundial apresentará um maior equilíbrio através de soluções não traumá-

ticas dos problemas atuais;
4) haverá uma redução gradual uo déficit externo americano;
5) o crescimento dos preços do petróleo ocorreria de forma regular, sem afetar o equilíbrio

da balança de pagamentos do Brasil;
C) a inflação nos países desenvolvidos em torno de 4%, e os juros internacionais em torno

de 7%; e
7) será possível, ao Brasil, crescer segundo a média histórica de 7% ano ano, observada

nos últimos 40 anos. ""

Com base nestas hipóteses c usando a metodologia descrita, obteve-se os valores mos-

trados na Tabela 14
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Tabela 14: Cenário BNDES

Ano

1990
1995
2000

Crescimfnto do
PIB(%)

7,3
8,0
7,1

Elasticidade
E. E./PIB

1,14
1,01
1,09

Consumo
(TWh)
245,9
361,2
509,4

Consumo Percapita
(MWh/h)

1,64
2,20
2,84

Para efeito de comparação com o Plano 2010, estes resultados devem ser extrapolados
até aquele horizonte de tempo. A forma escolhida para esta extrapolação foi a de usar as
mesmas taxas de crescimento da demanda usadas naquele plano, e que são inferiores às do
BNDES até o ano 2000. Obteve-se, então, os valores de consumo de 649 TWh para 2005 e
de 802,4 TWh para 2010.

Outro aspecto ncstos resultados «' que a definição c feita apenas para o valor da de-
manda. Por não ser um planejamento, não há determinação das formas pelas quais se fará o
suprimento desta demanda, isto é, não há, como no caso do Plano 2010, uma caracterização
da expansão da estrutura do parque de geração.

3.4 Análise de impactos

Tendo sido apresentado o planejamento oficial ora existente para o Brasil nos próximos
vinte anos (Plano 2010) e um trabalho de análise macroeconômica das tendências esperadas
dentro do cenário mais provável para o ano 2000, cria-se a base sobre a qual serão tecidas
considerações que irão determinar a necessidade futura de urânio enriquecido no pais.

Antes de prosseguir, alguns comentários são necessários para que se coloque na perspec-
tiva devida as informações fornecidas até aqui:

- No que se refere à viabilidade do Plano 2010, ficou claro que a sua exeqüibilidade está
atrelada à existência de recursos da ordem de sete bilhões de dólares por ano. A forma pela
qual scrào obtidos estes recursos não é objeto de análise neste trabalho, mas é necessário que
se entenda que a não consecução dos objetivos do plano representa um estrangulamento no
processo de desenvolvimento do País.

- Quanto à avaliação das projeções de demanda do Plano 2010, alguns aspectos merecem
destaque:

1) alguns setores consideram as taxas previstas de crescimento do PIB um pouco ambici-
osas em função da conjuntura econômica atual. Entretanto, é de conhecimento geral
o fato de que existe uniu enorme estrutura úe economia informal, cujo movimento
não é contabilizado no PIB oficial, mas que possui um peso considerável no consumo
energético. Alguns estudos recentes admitem que esta economia informal movimenta
uma receita que pode variar de dez a quarenta porcento do PIB oficial. Ao usar o
conceito Elasticidade-Renda para projeção da demanda de energia elétrica e ao basear
esta análise nos números do PIB oficial, o Plano 2010 está claramente subestimando
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os valores de demanda;

2) uma tendência mundial conhecida é a de instalarem-se indústrias cnergo-intenávas,
como a de alumínio por exemplo, em países em desenvolvimento dev;do ao baixo custo
da energia. Basta citar um recente fato em que um consórcio multinacional propôs a
construção, com recursos próprios, de uma hidroelétrica na bacia do Tocantins.

A instalação de indústrias energo-intensivas afeta diretamente os coeficientes de elasti-
cidade-renda usados pela Eletrobrás pois, nesse caso, estes coeficientes seriam maiores
que aqueles inicialmente previstos no Plano 2010, apontando então outro aspecto
que demonstra que esse Plano substima valores de demanda. Além disso, mesmo
sendo const nuda cora recursos próprios, esta hidroelétrica serviria somente à indústria
específica, dilapidando o potencial hidroelétrico sem reverter em benefício social apre-
ciável, visto que não entraria, a energia, no suprimento dos sistemas interligados e
teria uso apenas local; e

3) o último aspecto, de cunho mais intuitivo, diz respeito à discussão de que, dentre
o» objetivos do Plano, está alcançar até o ano 2000 o nível de desenvolvimento da
Espanha de 1985. Tendo cm vista a importância da Efpimh% no contexto mundial,
que é pequena, e os indicadores relativos de países cujo PIB é comparável ao do Brasil,
conclui-se que este objetivo é modesto atestando então que o Plano 2010 não é, na
verdade, um plano ambicioso.

- A análise da estrutura proposta no Plano 2010 para o parque de geração do Brasil
nos próximos anos também precisa de uma discussão mais ampla, especialmente devido ao
crescimento de uma consciência popular voltada para a preocupação com o meio ambiente e
preservação da natureza. Dentre os principais pontos, destacam-se:

1) o problema da aceitação popular da energia nuclear, que é uma preocupação não
apenas nacional mas de âmbito mundial. Apenas na França e no Japão não existe
uma pressão sócio-política de efeito. Países como Itália e Suécia interromperam seus
programas nucleares devido a plebiscitos realizados. No Brasil, existe o agravante da
impopularidade, especialmente no meio científico, do Acordo Nuclear com a Alema-
nha. Além disso, os problemas operacionais de Angra I têm causado uma impressão
errônea da eficiência desta forma de geração. Um extenso trabalho de informação de
nível popular é necessário para melhorar esse quadro, especialmente no que se refere
a impacto ambiental, segurança e custo;

2) a questão ambiental tem tido papel de destaque no mundo todo. Nos Estados Unidos,
o programa de governo atual prevê investimentos altíssimos na área de controle de
emissão de poluentes pelas usinas termoelétricas a carvão e a derivados de petróleo.
No Brasil existe, de acordo com o Plano 2010, a previsão de se instalar 3 usinas ter-
moelétricas movidas com resíduo pesado de petrúle<>, duas em Paulínia e uma em São
José dos Campos, até 1993. Já existe hoje uma movimentação de diversos segmentos
da sociedade com o intuito de impedir estas obras por problemas de poluição. No



entanto, não há sugestão de alternativas para substituir a potência de 11)50 MW que
elas representariam c que será necessária de acordo com as previsões de demanda das
regiões citadas.
Ainda dentro desta linha, o custo das termoelétricas a carvão, caso houvesse uma
exigência de controle na emissão de poluentes nos moldes do que está sendo feito
atualmente nos Estados Unidos, seria muito superior & aquele usado como custo de
referência pela Eletrobrás; e

3) a idéia de manter a hidroelctricidade responsável por 90% da geraç? ? do setor elétrico
possui alguns inconvenientes. 0 potencial economicamente atraente das regiões sul,
sudeste, centro oeste o nordt-ste estará largamente utilizado já no ano 2000. A uti-
lização maciça, a partir daí. do potencial da Amazônia pode se tornar uma questão
problemática. No aspecto tecnológico, ainda »*xisirm muitas dúvidas quanto a viabi-
lidade econômica, at- perdas e o efeito ambiental da transmissão a longas distâncias,
nunca inferiores a 2000 quilômetros. No aspecto ambiental, existe hoje uma pressão
internacional muito forte para preservação da Amazônia. Devido as baixas quedas
d'agua há a necessidade de alagamento de áreas muito grandes para constituição do
volume de reservatório necessário para geração. A relação área alagada/G W produ-
zido é de mais de uma ordem de grandeza superior à mesma relação encontrada nas
hidrelétricas instaladas em rios do sul e sudeste. Um exemplo típico é a hidrelétrica
de Balbina, em Manaus, que causou enorme dano ambiental apesar de ter apenas 250
MW de potência instalada. No aspecto institucional, há o problema de que o grosso
do consumo encontra-se na região sudeste. A utilização do potencial da Amazônia,
para suprir as necessidades de outras regiões, iria criar um confronto entre os Gover-
nos Estaduais e Federal pois, servindo apenas como exportadora de energia, a região
teria pouca chance de um maior desenvolvimento, o que acarretaria um aumento no
desequilíbrio e nas distorções regionais que já existem no País.

Com base nesses comentários e de posse da Tabela 15, que apresenta os valores de
demanda, potência instalada necessária e perfil do parque de geração, pode-se desenvolver
as suposições básicas para que seja determinado aquilo que poderá ser considerado o evento
isolado de maior impacto no Plano 2010.
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Tabela 15: Demanda, potência instalada e participação

Ano

1990
1995
2000
2005

2010

Plan
Demand» (TWh)

244,4
331,7
431,7

_ 550,4
680,1

o 2010

Capacidade (GVV)

58.5
SI.3
103,0
130,74

160,04

Onàri

Demand» (TWh)

245,9
361,2
509,4
649,0*
802,4*

> BNDES

Capacidade (GW)+

58,5
88,0
121,3
1M.2
188.8

Parti
Hidro

91,3
91,0
90.6
89,4
88,6

cipação (%)
Termo

8,7

9,0

9.4

10.6
11,4

* Extrapolação de resultados
+ Usando os mesmos fatores d<1 conversão do Plano 2010

Observando a Tabela 15 e sabendo que, de acordo com a Eletrobrás, o potencial hidroelé-
trico economicamente atraente (com custo abaixo de L"$ 50/MWh) nas regiões sul, sudeste,
centro oeste e nordeste é de aproximadamente 100 G\Y. torna-se claro que o evento isolado
de maior impacto na geração de energia elétrica, a partir do ano 2000 em particular, seria
uma restrição à utilização do potencial da Amaaònia, quer seja por pressões internacionais,
problemas institucionais ou mesmo problema* tecnológicos. Qualquer outro evento isolado,
como a não aceitação da Energia Nuclear ou o aumento de ctuto na geração termoelétríca a
carvão, teria impactos quantitativos sensivelmente inferiores.

Adotando então as seguintes premissas:

a) o Plano 2010 é viável c será executado obedecendo oe valores de capacidade total
instalada;

b) o potencial da Amazônia, a menos das obras já em andamento ou concluídas como
Tucuruí (7,3 GW), Balbinn (0,25 GW) e Samuel (0,22 GW), não será utilizado; e

c) o cenário do BNDES vai adotar o mesmo perfil de parque de geração que o previsto
no Plano 2010,

obtém-se os valores para o déficit de capacidade instalada mostrados na Tabela 16.

Tabehi 1C: Déficit <!<• capacidade instalada (GW)

Plano 2010
Cenário BNDES

1995
—
—

2000
3,4
5,4

2005
17,9
22,5

2010
44,7
54,1

De acordo com o Phino 2010, o potencial hidroelétrico economicamente atraente no ano
2000 estaria sendo usado em 94% no nordeste, 83% no sudeste e centro oeste e 60% no sul.
Existem várias formas de suprir o déficit mencionado na Tatwla 16, sendo que os casos mais
extremos são:

1) manter o perfil do parque gerador, acelerando obras hidroelétricas que aproveitem o
potencial remanescente nas regiões citadas; e
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2) modificar o perfil do parque gerador, mantendo o rronograma das hidroelétricas c
introduzindo termoelétricas para suprir o déficit.

Todas as outras formas dp suprir o déficit viriam de uma. combinação das duas
descritas. Deve-se ressaltar que, enquanto para o ano 2000 ainda existe uma folga de po-
tencial hidroelétrico para ser aproveitado, para o ano 2005 não haverá essa folga e o caso
(1) citado não será suficiente, scmlo portando inevitável uma mudança no perfil do par-
que de geração, para garantir o suprimento necessário, favorecendo uma maior utilização
termoelétrica.

3.5 Caracterização da necessidade de urânio enriquecido

Para se efetuar esta caracterização, o potencial nuclear instalado será determinado para
três situações distintas:

A) sem considerar a restrição de utilização do potential da Amazônia, segundo a estrutura
do parque de geração do Plano 2010 (ver Tabela 13);

8) admitindo a restrição de utilização do potencial da Amazônia e suprindo o déficit com
termoelétricas a carvão e nuclear, observando a relação proposta no Plano 2010 (ver
Tabela 13); e

C) admitindo a restrição de utilização do potencial da Amazônia e suprindo o déficit com
termoelétricas através do emprego de energia nuclear apenas.

Os valores obtidos na análise das três situações estão mostrados na Tabela 17, onde
o complemento "1" se refere ao Plano 2010 e o complemento tt2" se refere ao cenário do
BNDES.

Tabela 17: Potencial nuclear instalado (GW)

" " " ^ ^ A n o

Al
A2
BI
B2
Cl
C2

1990

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

1995

1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9

2000

3,1
3,7
4,8
6,4
6,7
9,1

2005

5,6
6,8
15,4
19,2
23,5
29,3

2010

8,1
9,3
35,6
42,8
52,8
63,4

Pode-se notar uma variação sensível ria participação da energia nuclear na geração de
energia elétrica, ou seja, ela passaria, no ano 2010, de 5,1% no ca«o A para 22,7% no caso
B e 33,5% no caso C, ilustrando de forma clara a importância da restrição escolhida, de não
utilização do potencial da Amazônia.

Vale comentar que, no ano de 1988, esta participação era, a nível mundial, de 18%
nos Estados Unidos; 707c na França; 30% no Japão; 31% na Alemanha Ocidental; 15% no
Canadá; 15% no Reino Unido, e a tendência é um progressivo aumento destes percentuais
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da quantidade de urânio enriquecido necessária, r<»1» ° ti«n» de parâmetros da litoi utura.

Sem aprofundar a discussão teórica da obtenção destas parâmetros, deve-se distinguir as

unidades com as quais são definidas as etapas na obtenção do combustível nuclear final, isto

é, o elemento combustível que será usado no carregamento do reator de uma usina nuclear.

0 diagrama ilustrado na Figura 2 apresenta a relação quantitativa entre as diferentes etapas.

5,6 kg de Urânio N»tur»! (0.71 lft U2 5)

KKJKITO:

4,6 kg de Urânio (0,257c U*r>)

PRODUTO:
25,1 kg de Urânio Enriquecido (3,0% U )

Figura 2: Relação de unidades

Como a intenção deste trabalho é, em última análise, determinar a capacidade de enri-

quecimento necessária para produzir o combustível dos reatores nucleares, tedo o desenvol-

vimento será efetuado usando SWU, ao invés de quilos de urânio enriquecido. Á conversão

é trivial ao usar-se a Figura 2.

De acordo com a literatura, Ref. 1, usando-se reatores PWR (do tipo de Angra) ope-

rando com 80% de capacidade, utilizando urânio enriquecido a 3% e com rejeito de 0,25%

no processo de enriquecimento, são necessários 227 kg de SW por MW instalado no carre-

gamento iniciai do reator. Para o recarregamento são necessários 109 kg de SW por MW

instalado. Estes valores são válidos para o caso de não haver reciclagem de combustível.

Para efeito de simplificação, o total de SWU necessário nos anos destacados na Tabela

17 será obtido pela multiplicação da diferença de um ano para o outro pelo valor referente

ao carregamento inicial (227 kg/MW), somado à multiplicação do valor do ano anterior pelo

valor referente ao recarregamento (109 kg/MW). Isto é feito no intuito de discretizar, de

forma simples, um processo que na realidade é contínuo. Como por exemplo, o cálculo no

caso B2, para o ano 2000:

SWU(total) = ((6,4 - 1,9]. 227 + 1,9 . 109] = 1228,6 t

Os resultados gerais são mostrados na Tabela 18. A exceçào é o cálculo do ano de 1990,

onde o único reator presente é Angra I, já em operação, onde se usa o valor do recarregamento.

Como os anos de 1990 e 1995 são idênticos para todos os casos, seus valores foram omitidos

da tabela. Estes valores são: 65,4 t SWU para 1990 c; 361 t SWU para 1995.
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Tabela 18: Capacidade de enriquecimento (toneladas de SWU)

Ano
Caso
Al
A2
Dl
B2
Ci
C2

2000

480
616
SC5
1229
1297
1842

2005

905
1107
2929
3603
4544
5577

2010

1178
1309
6264
7450
9213
10934

A situação mundial de comércio de urânio enriquecido, que indicaria corno obter as
quantidades aqui determinadas, é objeto de análise no próximo capítulo. Apenas como
ilustração, vale citar que a capacidade de enriquecimento da Europa Ocidental era, em 1980,
de 4500 toneladas SWU por ano <• nos Estados Unidos de 24,6 mil toneladas de SWU por

ano.
Os valores mostrados na Tabela 12 representam uma espécie de envelope que engloba os

limites superior e inferior de utilização possível de geração elétrica termonuclear, com base no
Plano 2010 e no cenário do BNDES, sujeitos ao evento isolado de maior impacto quantitativo
no perfil do parque de geração. Seria aconselhável o desenvolvimento de uma metodologia que
permitisse um detalhamento maior das alternativas, levando em consideração Uma análise
mais aprofundada dos custos de geração e de outras possibilidades tecnológicas, como é o caso
da utilização do tório e a introdução de reatores rápidos para geração termonuclear. Além
disto, a nível nacional, uma regionalização no estudo de oferta de energia seria indicado
tendo em vista a concentração regional de algumas fontes (e.g., carvão mineral) e a diferença
percentual na utilização do potencial hidroelétrico nas diversas regiões, que exigiria a entrada
preferencial das termoelétricas em época e intensidades diferentes para cada uma delas. De
forma ideal, todo este estudo deveria ser feito levando em conta o panorama energético global,
não isolando o setor elétrico, o que permitiria a vcrticalização da definição de aplicação de
recursos no setor energético como um todo.

Finalmente, vale ressaltar que, mesmo com a ocorrência do evento de maior impacto,
existe um prazo, para que os efeitos sejam sentidos, suficiente para uma modificação na
estratégia de ataque ao problema pois, só a partir do ano 2000 é que se daria um déficit
efetivo na oferta de energia. Mesmo no caso que o potencial da Amazônia não venha a ser
utilizado por pressões internacionais, há a possibilidade de transformarmos uma aparente
ingerência externa em um ganho efetivo para o País, pois poder-se-ia trocar a garantia de
preservação da Amazônia, claramente um interesse também nacional, por recursos a serem
aplicados na implementação das alternativas energéticas ao potencial ali inventariado.
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4. SITUAÇÃO MUNDIAL

Este capítulo procura niostar a >imação da produção de energia elétrica tei:m>:mdear
no mundo e as tendências para o fut.uii> próximo. Em seguida é apresentado um diagnóstico
da situação atual do comércú) internacional de urânio através da descrição das reservas e
recursos conhecidos e da capacidade de enriquecimento instalada, procurando mostrar os
fatores que possam interferir e caus.ir mudanças no estágio em que se encontra atualmente o
romércio internacional de urânio. O objetivo principal é fornecer informações que permitam
avaliar a influência que o Brasil poderia exercer como produtor de urânio e desenvolver uma
estratégia de envolvimento do País neste comércio .

LI A situação atual e perspectivo.s da geração termonuclear

O parque gerador termonuclear no mundo tem uma capacidade de 310.S G\V, englo-
bando trinta e dois países que j;i poluem este tipo de tecnologia. A situação atual e as
perspectivas até o ano 2U0Õ são mostradas na Tabela 19 para aqueles países com capacidade
instalada superior a 10 GW, Itef. 11) e 11.

Tabela 19: Capacidade instalada (GW) e participação na geração elétrica (%)

1

EEUU

I'RSS

FRANÇA
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Este total refere-se apenas às economias ocidentais desenvolvida». Para efeito de comparação, estes
valores eram de 201,9 etn I'J!)U; 2M0..r» n u 1395; 294,1 cm 2000.

Os outros vinte e cinco países têm potência instalada menor que 10 GW, embora em
alguns deles a energia participe com bastante intensidade na geração de energia elétrica,
como por exemplo: Bélgica - 66,1%; Coréia do Sul - 52,9%; Formosa - 48,2%; Suécia - 45,4%;
Hungria - 38,9%; Suíça - 38,3%; Finlândia - 36,5%; Espanha - 29,1%; Bulgária - 28,4%;
Tchecoslovaquia - 25,7CX.

Alguns deles, como é caso do Brasil, estão apenas iniciando a utilização de geração elétrica
termonuclear.

0 tipo de reator mais utilizado í: o PWR ("Pressurized Water Reactor"), quv responde
por aproximadamente 00% de toda a geração elétrica termonuclear no inundo, e tem sido
a tecnologia mais requisitada para novris centrais. Quando as obras ora em andamento
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estiverem concluídas esta participação será superior a C6%. Este é o mesmo tipo de tecnologia
prevista para os reatores que irão operar no Brasil.

A projeção mostrada na Tabela 19 pode ser considerada segura visto que o tempo entre
o planejamento inicial e a entrada em operação de um reator nuclear é, na maioria dos
^''ses, de 10 anos. A tendência futura, para horizontes além do ano 2000, é objeto de muita
controvérsia. Entretanto, alguns aspectos são consensuais e acredita-se que a energia nuclear
terá papel preponderante na geração elétrica do próximo milênio. Dentre estes aspectos cabe
destacar:

1) as fontes não renováveis, sobremaneira o petróleo, têm reservas limitadas e com um
alto grau de concentração geográfica;

2) a preocupação com o impacto ambiental, causado pela emissão de poluentes nas
tennoelétriciis convencionais, tem crescido bastante; e

3) está sendo desenvolvido, a nível mundial, um .ímpio trabalho de educação popular
no sentido de acabar com a mistificação da tuergia nuclear com o intuito de reduzir
a oposição a sua implantação em larga escala.

4.2 O cornércio de urânio /12/

As reservas c recursos conhecidos de urânio natural, no inundo ocidental, com números
referentes a 1986, estão mostrados na Tabela 20 Ref. 10.

Tabela 20: Recursos conhecidos

PAIS

África do Sul
Austrália
Brasil
Canadá
EEUU
FVança
Namíbia
Nigéria
Gabãot

RESERVAS*
103t
257
465
163
160
133
52
104
180

41

%
16,2
29,4
10,3
10,1
8,4
3,3
6,6
11,4
—

RECURSOS*
10Jt
483
904
256
435
413
108
173
482
—

%
13,6
25,4
7,2
12,2
11,6
3,0
4,9
13,5
—

Reserva* são definidas como disponibilidade de minério com custo inferior a 80 US$/kg.U
+ Recurso* são reservas mais disponibilidade com custo superior a 80 e inferior ft 130 US$/kg.U

t Os dado* para o Gahno referem-so a 1'JHl

0 Brasil aparecr com destaque nesta tabela. Entretanto, nosso País ainda não se inte-
grou ao mercado internacional. A produção de urânio natural no inundo ocidental é mostrada
na Tabela 21, com dados de 19SG, IUÍ. 10.
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Tabela 21: Produção d< urânio (103r)

PAÍS
Africa d« Sul
Austrália
Canadá
EEVU
França
Gabão
Namíbia
Nigeria

PRODUÇÃO EM 19S6
5,0
4,1
11,7
4,4
3,2
1,0
3,3
3,2

Como pode ser visto, a rumos dos Estados Vuidos e França, que promovem Miriqueci-
inento do urânio, <• do Canadá, cujos reatores oprram com urânio natural, todos os outros
países são meros exportadores de matéria-prima. A União Soviética e o.s países do bloco
comunista não aparecem nestas estatísticas por falta dr dados concretos, ma.s <abe-ve que há
a firme intenção, da Rússia e China principalmente, de participar do comércio internacional
fornecendo urânio enriquecido.

O Brasil tem reservas suficientes para tornar-se um importante membro deste comércio.
Resta definir a melhor forma e a oportunidade ideal para fazê-lo.

Para entender-se o que acontece atualmente no comércio de urânio, é necessário um
ligeiro retrospecto da situação. Historicamente, existe um desequilíbrio muito grande entre a
oferta e a demanda de urânio, que é causado por diversos fatores. O principal fator é o longo
tempo de maturação dos projetos na área de prospecçao e enriquecimento de urânio. As
previsões de demanda para energia nuclear feitas após o primeiro choque do petróleo (1973),
foran* imito otimistas, superestimando a capacidade nuclear instalada na década de oitenta
e induzindo a altos investimentos em prospecção e enriquecimento de urânio. Apenas como
ilustração vale citar um trabalho da OECD, publicado cm 1976, que previa uma capacidade
nuclear instalada no inundo ocidental em 1985 de um mínimo de 491 GW c um máximo
de 548 GW. Ao verificarmos a Tabela 19, constatamos que, na realidade, esta capacidade
instalada, incluindo os países comunistas, é 301,5 GW, em 1990.

Com o decínio acentuado das encomendas para usinas nucleares, especialmente nos Es-
tados Unidos, houve então nesta última década um excesso de oferta de urânio que produziu
uma variação acentuada nos preços praticados no mercado, causando inclusive uma mudança
radical na estratégia de compra do produto. A garantia de pleno suprimento de urânio tor-
nou desinteressante os contratos de compra de longo prazo e provocou uma rotatividade nos
estoques constituídos, onde algumas empresas, tradicionalmente compradoras, passaram a
fornecedoras negociando seus estoques no mercado.

Já no início da década de oitenta, vários projetos na área de prospecção foram suspensos,
e desenvolvimentos na área de enriquecimento foram desacelerados. Este fato passará a ter
peso no início do próximo milênio, pois haverá uma inversão no equilíbrio oferta-demanda,
caso não sejam tomadas medidas que garantam uma retomada rápida de projetos e desen-



volvimentos ora interrompidos.
Um exemplo claro das conseqüências diste estado do mercado internacional de urânio é

o caso dos Estados Unidos, maior produtor da década de setenta, que promoveu mudanças
institucionais para permitir a abertura do mercado interno para fornecedores estrangeiros.
Havia restrição total a e:.tc tipo de importação até 1977 c, por questões econômicas, estas
restrições foram sendo relaxadas paulatinamente até qvie, cm 1985, foram totalmente elimi-
nadas. Hoje o Canadá é o maior produtor mundial de urânio natural e o mercado americano
é fortemente dependente de fornecimento externo, pois o custo de mineração nos Estados
Unidos é muito superior ao de outros países.

Para o enriquecimento ocorreu o mesmo fenômeno e, hoje cm dia, o problema é de como
administrar o excedente na capacidade de enriquecimento instalada. A Tai da 22 mostra a
capacidade de produção e a demanda projetada para urânio enriquecido no mundo ocidental
até o ano 2005. Ref. 11 e 13.

Tabela 22: Capacidade instalada e demanda projetada (IO3 SWU/ano)

DOE-USA
EURODIF
URENCO
JAPÃO
TOTAL

1990
19200
10800
2700
200

32900

CAPACIDADE
1995
19200
10800
3500
1100

34600

2000
19200
10800
5000
2600
37600

2005
19200
108CÜ
5000
2600
37600

BÉLGICA
FINLÂNDIA
FRANÇA
ALEMANHA
ITÁLIA
JAPÃO
HOLANDA
ESPANHA
SUÉCIA
SUÍÇA
REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS
TOTAL

1990
COO
305

4700
2100

0
4800
57
750
780
370
055

8500
23517

DEMANDA
1995
600
295
4900
2000

0
5900

57
1000

soo
370
805
8500

25227

2000
600
295
5100
2000

0
7000
57

1000
740
370
685

9200
27047

2005
560
280
5300
2000
235
8500
150
1000
350
370
780

9800
29325
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Pude-se notar que, ípesar tio excesso existente, a capacidade de enriquecimento de urânio
é concentrada em poucas instalações, o que representa um alto risco em termos de possíveis
mudanças na política internacional.

Entende-se então a divisão clara entre aqueles países que não possuem reservas nem
capacidade de enriquecimento e aqueles que as possuem. Os primeiros procuram realizar
contratos de fornecimento com prazo mais longo, <>» outros trabalham com uma margem
maior de compra no chamado usj>ot market", ou mercado presente. Basta analisar alguns
dados:

1) os Estados Unidos têm apenas metade da sua demanda, projetada para 1992. coberta
por contratos garantidos, e para 1998 não tem nenhuma garantia.

2) em contr.tste, a Europa tem mais de 70% de sua demanda projetada para o ano 2000
já assegurada, enquanto nos países do extremo oriente este número é de 50%.

Deve-se ressaltar que, nos Estados Unidos, o impacto provocado por uma redução brusca
no uso de energia nuclear, que responde por 19,5% da geração elétrica, é inferior ao de países
onde esta participação está acima dv 10%, como vários daqueles citados anteriormente. O
impacto de um eventual colapso no fornecimento de urânio seria menos danoso para os
Estados Unidos do que para a França por exemplo.

O comércio de urânio apresenta atualmente um quadro bem definido que pode ser resu-
mido nos seguintes aspectos:

a) existem muitos produtores de urânio natural mas poucos países com capacidade de
enriquecimento;

b) há um excesso na oferta de urânio natural e na capacidade instalada de enriquecimento
de urânio, afetando negativamente os preços praticados no mercado e desfavorecendo
contratos de longo prazo;

c) a maioria dos países, que utilizam intensivamente a energia nuclear, depende de for-
necedores externos;

d) a maioria dos países produtores de urânio natural não possui programas expressivos
de utilização de energia nuclear; e

e) há uma desaceleração nos projetos de prospecção de urânio e nos desenvolvimentos
tecnológicos para enriquecimento, que terão influência no comportamento do mercado
a partir do uno 2000.

4.3 A situação futura

Como foi comentado até aqui, a situação do mercado internacional de urânio apresenta-
se estável, com tendência de redução nos preços internacionais, pelo menos até o ano 2000.

A entrada no mercado de novos fornecedores, fora do mundo ocidental, como a China
e o Bloco Soviético, é um fator que vem colaborar com esta tendência. A Rússia já tem
participado no fornecimento de urânio enriquecido à Europa por algum tempo, e a China
entregou seu primeiro carregamento em 1988.
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O comportam» ato politico d<». E--'.;id<>< Uai-k». m, que concerne ao comércio de urânio,
parece ser o de «ooperaçâo mundial, e o risco de uma atitude protecionista no momento
c descartado, garantindo que não luivirã um fechamento do mercado americano com con-
.seqütr.te aumento excessivo nos excedentes de urânio natural e urânio enriquecido no resto
do mundo.

O aparecimento de novos processos, como o enriquecimento a laser, que permitam um
melhor aproveitamento de urânio natural, possibilitando inclusive enriquecimento dos rejeitos
dos processos -ln difusão gasosa e ceut rifugação oia em operação, é também um fator de
y;.can tia para o pleno suprimento de urânio enriquecido.

Em contrapartida, existem aspectos que vão de encontro a esta expectativa de tranqüi-
lidade. Deve-se notar que a produção de urânio natural tem sido inferior à demanda desde
o meio da década de oitenta. O suprimento não foi afetado devido à existência de estoques
acumulados desde u final da década dr setenta. Entretanto, como foram muito reduzidos
na investimentos na mineração d>- unnuo. várias usinas têm sido fechadas e novos projetos
adiados. Como o tempo de maturação de um projeto é longo, e os estoques têm sido dilapi-
dados, apresenta-se então nina situação em que poderá haver novo desequilíbrio entre oferta
e demanda, desta vez por escassez de oferta, logo no início do próximo milênio. A questão
já não é mais da existência física de urânio natural mas sim da viabilidade econômica e
política de sua exploração pois, jwlos preços atuais, muitas empresas de exploração mineral
devem optar por outros minérios mais rentáveis, agravando o quadro de escassez. Além disto,
vários contratos de fornecimento de longo prazo firmados na década de setenta expiram nos
próximos anos, provocando o fechamento de mais minas de urânio.

A grande possibilidade de uma intensificação nas encomendas de novos reatores nucle-
ares, contrapondo-se à tendência existente no início da década de oitenta, pode forçar a
uma reavaliação das projeções de demanda ora existentes tomando os números atuais uma
expectativa que subestima a capacidade nuclear instalada, assim como as projeções feitas na
década de setenta a superestimaram. A onda atual de preocupação ecológica, um melhor
esclarecimento do público e o aparecimento de reatores de pequeno porte, mais seguros e
mais econômicos, são fatores que podem muito bem acelerar uma maior demanda por ener-
gia nuclear. Deve-se ressaltar que há um crescimento constante da necessidade de energia
elétrica nos países desenvolvidos e, quanto mais países em desenvolvimento forem atingindo
este "status", maior será a demanda. Em outras palavras, existe ainda um espaço muito
grande a ser ocupado pela energia nuclear no mundo.

No caso específico da capacidade de enriquecimento, o excedente mostrado na Tabela
22 apresenta alguma» conseqüências dignas de comentário:

1) está havendo uma reavaliação das perspectivas tecnológicas para enriquecimento de
urânio. A difusão gasosa, que hoje é utilizada jielo DOE nos Estados Unidos e EU-
RODIF na Europa, irá dominar o mercado j>clo.s próximos anos;

2) não há, a menos que se fechem algumas das usinas de enriquecimento atuais, nenhuma
possibilidade de instalação de usinai) novas de grande porte no momento;



3) existe uma tendência «Ir diminuição do preço 'Io unmio enriquecido que, de acordo com
alguns estudos, deve passar tie 150 USS/SWU inn 1985 para menos de 100 UStySWU
no ano 2000, tornando mais problemático o retorno de investimento na área, e

4) em contrapartida, deve-se levar em conta a depreciação das atuais usinas, cuja vida
é limitada, e que deve acontecer no início do próximo milênio, criando, então, espaço
para novas usinas.

5. CONCLUSÃO

Por envolver altos investimentos em tecnologia de ponta, o comércio internacional de
urânio requer um tempo de maturação de projetos muito longo quando comparado com
as reações naturais de mercado, o que gera um descompasso constante entre oferta e de-
manda. Este descompasso pode ser visualizado no diagrama apresentado na Figura 3. Esta
figura é uma representação qualitativa do comportamento do mercado de urânio ao longo do
tempo. Pode-se, hoje, afirmar com segurança que o mercado de urânio será, caso as condições
permaneçam inalteradas e não h:\ja nenhum evento fora do comportamento histórico, extre-
mamente atraente para o lado da oferta a partir dcí ano 2000.

i'wn ÍKXt

DEMANDA

OFERTA

Figura 3. Diagrama Oferta c Demanda

Ao comparar-se esta situação com a situação da energia elétrica termonuclear no Brasil,
discutida no capítulo anterior, fica claro que o País se encontra em uma situação privilegiada
pois tem os recursos naturais, o tempo para desenvolver tecnologia própria e a expectativa
de um mercado internacional altamente favorável à oferta de urânio. O País tem em mãos
a oportunidade ímpar de tornar-se autosuficiente em uma forma de energia essencial para o
desenvolvimento e ainda obter uma situação muito favorável no comércio internacional como
possível exportador de energia, através do comércio de urânio enriquecido.
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