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A INB NO CONTEXTO DO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO

INTRODUÇÃO

A Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, sucessora da antiga
Nuclebrás, tem por objetivo principal o desenvolvimento das atividades relacionadas
ao ciclo do combustível nuclear para usinas nucleoelétricas.

A criação da Nuclebrás ocorrida na década de 70, foi resultado da
assinatura do Acordo Nuclear Brasil - Alemanha e visava a transferência de tecnologia
alemã no ciclo do combustível e na construção de usinas nucleares.

Naquela época, os índices de crescimento da economia alcançavam
patamares superiores a 7% e as previsões de demanda de energia indicavam a
necessidade de dotar o país de uma infra-estrutura que permitisse seu atendimento.
Neste sentido previu-se inicialmente a construção de duas usinas nucleares no litoral
fluminense e foram então realizados investimentos com instalações que permitissem o
fornecimento de combustível para atendimento à essa demanda.

Nas circunstâncias conjunturais atuais, o programa nuclear está sendo
reformulado e adequado às novas prioridades governamentais. Apenas uma central
nuclear (Angra I), está em funcionamento e estima-se a entrada em operação da usina
de Angra II para 1999 (a primeira usina do Acordo firmado com a Alemanha). Nas
projeções do setor elétrico (Plano 2015), prevê-se a operação de Angra III até o ano
2005.

Desde a constituição da Nuclebrás foram dispendidos cerca da US$ 1,2
bilhão com os investimentos relativos ao ciclo do combustível nuclear e com a
manutenção das unidades instaladas.

Dentre as fases do ciclo do combustível, a INB vem executando
atualmente a extração e o beneficiamento do urânio em Poços de Caldas - MG e a
montagem final dos elementos combustíveis em sua fábrica de Resende - RJ.

Assim, além das operações hoje realizadas para o atendimento à central
nuclear de Angra I, e em futuro breve o atendimento à Angra II, a meta da empresa é a
otimização do patrimônio tecnológico adquirido ao longo desses anos e a busca de
alternativas para seu aproveitamento completo e a manutenção da capacitação dos
recursos humanos nessa tecnologia de ponta.

Com esses objetivos, a INB vem procurando uma maior integração com
os centros de pesquisas do país voltados a área nuclear, principalmente o Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP, visando a médio e longo prazo a
industrialização das tecnologias desenvolvidas para as diferentes etapas do ciclo do
combustível nuclear.



INDÚSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A.

2. CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

Denomina-se ciclo do combustível o conjunto das atividades que
compreendem a exploração do urânio, desde a mineração e beneficiamento primário
até a sua colocação nos elementos combustíveis que acionam os reatores das usinas
nucleares.

A figura a seguir detalha as diferentes etapas e a participação percentual
de cada uma delas no ciclo do combustível.

CONVERSÃO DE
U3O8 EM UF6

MINERAÇÃO E PRODUÇÃO DE
CONCENTRADO DE U3O8

27%

GERAÇÃO DE ENERGIA

9.L9.
FABRICAÇÃO DE ELEMENTO

COMBUSTÍVEL

Figura 1

ENRIQUECIMENTO <^>|| 3 6 %
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CICLO DO COMBUSTÍVEL Ml
RECONVERSÃO DO
UF6 EM PÓ DE UO2

FABRICAÇÃO DE
PASTILHAS DE UO2

8%

As ações e/ou projetos da INB para cada uma das etapas do ciclo são descritas
a seguir.
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3. A PRODUÇÃO DE URÂNIO

O programa nuclear contemplou uma intensa atividade de prospecção e
pesquisa mineral.

Até 1975, época da assinatura do Acordo, as reservas conhecidas eram
da ordem de 11.0001 de U3O8.

A demanda então estimada orientou a decisão de se implantar o
Complexo Mínero-lndustrial de Poços de Caldas, que à época, era o único depósito de
urânio conhecido e medido, com capacidade suficiente para atendimento do programa
estabelecido. A produção foi iniciada em 1982, tendo sido produzidas, até o momento,
cerca de 1.270 t de concentrado de urânio para atender a demanda interna, relativas
as recargas de Angra I e programas de desenvolvimento tecnológico.

Os trabalhos realizados na década seguinte, permitiram um
conhecimento e avaliação de novas jazidas minerais (Figura 2), inserindo o Brasil no
rol das maiores reservas mundiais de urânio, a quarta maior do mundo ocidental,
representando 11% do seu total.

Deve-se ainda considerar que apenas 25% do subsolo brasileiro
encontra-se estudado em detalhe, descortinando um cenário bastante promissor para
o aumento das reservas nacionais, em face das condições geológicas favoráveis.

LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS DE URÂNIO

•ITAT Al A (142,5)

•ESPINHARAS (10.0)

•CAMPOS BELOS/
RIO PRETO (1.0)

•LAGOA REAL (93.2)
•AMORINÓPOUS (5.0)
•QUADRILÁTERO
FERRÍFERO/GANDARELA) (15,0)
•POÇOS DE CALDAS (26,8)

•FIGUEIRA (8,0)

EM MIL TONELADAS DE U3Oe

Figura 2
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Com base nas reservas medidas de urânio, poder-se-ia operar 6 (seis)
reatores do porte de Angra II, de igual potência e outras 26 unidades com o urânio das
classes indicadas/inferidas. Em resumo, com o que se conhece hoje das reservas
desse combustível no país (301.000 t), poderia se gerar quantidade equivalente a
energia elétrica bruta produzida no Brasil (260 TWh/ano), incluindo o fornecimento de
Itaipu.

Considerando o cenário do mercado internacional de urânio, aliado ao
conjunto dos fatores conjunturais favoráveis como a capacidade de nossas reservas e
a retomada do empreendimento Angra II, a SAE já determinou à INB a implantação do
projeto de Lagoa Real e o aprofundamento dos estudos da jazida de Itataia, a seguir
discriminados.

3.1. Projeto Lagoa Real

As reservas de Lagoa Real, exclusivamente de urânio, encontram-se em
depósitos que podem ser explorados modularmente. A implementação da exploração é
simples e passível de adaptações à flutuações de demanda.

O grande atrativo do projeto, com previsão para operação no primeiro
semestre de 1998, é o baixo investimento para sua implantação, da ordem de US$ 21
milhões, para uma produção de 300 t/ano de U3O8.

O concentrado de urânio que será vendido a preços competitivos a nível
internacional para contratos de longo prazo, proporciona um atraente retorno.

Todas as providências preliminares objetivando a implantação do projeto
já estão em curso e dentre as quais a apresentação em audiências públicas do Estudo
e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), ao final deste exercício de 1996.

3.2. Projeto Itataia

As reservas de urânio encontradas no sítio de Itataia são associadas às
rochas fosfáticas, predominantes na área. Neste sentido, a extração do urânio é
dependente da produção de ácido fosfórico, insumo intermediário na produção de
fertilizantes. Com a gradual expansão das fronteiras agrícolas dos estados
nordestinos, a SAE está orientando a INB para aprofundar os estudos de implantação
do empreendimento com investimentos previstos de US$ 120 milhões, e com a
conveniente parceria com o setor privado.
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3.3. Complexo Mínero-lndustrial de Poços de Caldas - Cl PC

Com o encerramento da produção do urânio economicamente explorável,
a mina será descomissionada, e a infra-estrutura industrial disponível utilizada em
outros projetos da INB dentre os quais o tratamento da monazita e da Torta II
(concentrado contendo urânio, tório e terras raras), a produção de ácido sulfúrico e
outros projetos em associação com o capital privado, suportado pelo potencial de suas
instalações, especialmente no aspecto ambiental.

SERVIÇOS DE CONVERSÃO

A fase de conversão ao hexafluoreto de urânio, pouco representativa no
ciclo do combustível (3%), é hoje realizada no exterior.

Esta tecnologia já foi desenvolvida pelo IPEN/CNEN e pelo CTMSP mas
sua implantação em escala comercial demandaria altos investimentos, dificilmente
compensáveis, a médio prazo, em face do baixo valor agregado e do mercado restrito
a duas centrais nucleares.

5. SERVIÇOS DE ENRIQUECIMENTO

Atualmente, o processo do enriquecimento é realizado totalmente no
exterior.

O Governo Federal decidiu em 1993 pela paralisação do projeto de
investimento em uma planta de enriquecimento isotópico pelo método do jato
centrífugo, que estava sendo desenvolvido no âmbito do Acordo Nuclear com a
Alemanha, em face dos altos custos operacionais envolvidos, bem como, pelo domínio
do processo pelo CTMSP, pelo método da ultracentrifugação.

Neste sentido, a SAE está autorizando a realização de estudos
preliminares com o CTMSP objetivando a implantação de uma unidade industrial de
produção que será desenvolvida integralmente em aproximadamente 8 anos e poderá
atender a demanda de Angra I e parcialmente a de Angra II. A expansão futura
dependeria da avaliação técnica da adaptação da planta nas instalações em Resende
e da disponibilização de recursos próprios para investimento.

O projeto em parceria com o CTMSP utilizará grande parte das
instalações da extinta Nuclei, aumentando a infra-estrutura básica para acolher o
investimento.
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6. RECONVERSÃO E FABRICAÇÃO DE PASTILHAS

Um dos 12 países que no mundo fabricam elementos combustíveis, o
Brasil integrará, a partir de 1997, o grupo de produtores mundiais de pó e pastilhas de
urânio enriquecido. Em função das perspectivas abertas, em 1995, pela decisão do
governo brasileiro de dar continuidade ao projeto de Angra II, a SAE autorizou a
assinatura de contrato com a Siemens alemã para aquisição de duas linhas completas
de produção: uma para a reconversão do hexafluoreto de urânio em pó de dióxidos de
urânio e outra para a transformação deste em pastilhas, com capacidade total de 120
toneladas/ano.

Essencial para a efetivação do domínio da tecnologia do ciclo do
combustível nuclear pelo Brasil, o projeto aumentará em 12% o valor agregado dos
produtos fabricados no País, ampliando para 50% a nacionalização de todo o
processo. Sua implantação significará uma economia de divisas da ordem de US$ 12
milhões, só com o que será produzido para o núcleo inicial de Angra II, e de cerca de
US$ 8 milhões/ano com as periódicas recargas de Angra I e II.

As duas novas linhas de produção serão instaladas na Unidade II da
Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC), que integra o Complexo Industrial de
Resende (CIR), em Resende, no Estado do Rio de Janeiro, aproveitando também
parte da infra-estrutura fabril da extinta Nuclei. Seu custo de implantação será da
ordem de US$ 24 milhões e os prazos estimados para a operação dos projetos serão:
o 2o semestre/97 para a Fábrica de Pastilhas e 1o semestre de 1998 para a Fábrica de
Reconversão.

7. MONTAGEM DO ELEMENTO COMBUSTÍVEL

A montagem dos elementos combustíveis, etapa final do ciclo do
combustível, é hoje realizada no Complexo Industrial de Resende. A cada nova
recarga produzida para Furnas, é sensível a crescente participação da mão-de-obra e
tecnologia próprias em virtude dos programas de nacionalização e qualificação de
peças e componentes continuamente desenvolvidas. Hoje, graças a este processo de
nacionalização, o suprimento importado resume-se, em sua maior parte, ao
fornecimento de matérias primas não produzidas no país, a partir dos quais são
fabricados os componentes do combustível e realizada sua montagem final.

8. RESULTADOS DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO

A tabela 1 mostra a evolução da participação nacional nos custos a partir
do programa de trabalho mencionado anteriormente.
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Tabela 1
Ciclo do Combustível Nuclear

ETAPA

Lavra e Produção U308

Conversão

Enriquecimento

Reconversão (UF6 em UO2)

Pastilhas (sinterização)

Fabricação e Montagem

%

27

3

36

4

8

22

PARTICIPAÇÃO
NACIONAL

INB

27

-

9

4

8

12

IMPORTAÇÃO

0

3

27

-

10

9. TERRAS RARAS E MINERAIS PESADOS

A produção de compostos de Terras Raras é uma atividade de
importância econômica e estratégica para o País tendo em vista as inúmeras
aplicações industriais em tecnologia de ponta, que levou estes metais a serem
chamados de "Materiais da Terceira Onda". Deste modo, é fundamental que a INB
volte a produzir compostos de Terras Raras e tenha domínio da tecnologia de
produção destes materiais.

Após a incorporação da Nuclemon pela INB, em março de 1994, foram
realizados estudos de viabilidade técnica-econômica e financeira da área de Terras
Raras e Minerais Pesados resultando na definição de três projetos, a saber:
Tecnologia de Produção de Óxidos Individuais de Terras Raras, Beneficiamento
Químico da Monazita e Tratamento Físico de Minérios.
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9.1. Produção de Óxidos Individuais de Terras Raras

A Unidade de Demonstração de Extração por Solventes - UDES
construída pela INB em Buena, norte-fluminense, já conclui a primeira fase da
aplicação da tecnologia de Extração por Solventes para produção dos Óxidos
Individuais de Terras Raras de Alta Pureza desenvolvida pelo Instituto de Engenharia
Nuclear - IEN da CNEN com a obtenção de Oxido de Samário a 99,9%, Carbonato de
Gadolínio e Európio, Carbonato de ítrio, Disprósio e demais elementos pesados,
Carbonato de Lantânio a 90% e Carbonato de Didímio.

A segunda fase será concluída em outubro de 1996 com a produção de
Carbonato de Neodímio e de Praseodímio a 96%. A terceira fase que inclui a produção
de Oxido de ítrio, Térbio, Hólmio e Érbio foi postergada e os esforços estão
concentrados no "scale-up" para implantação de uma unidade industrial.

Com o resultado final das pesquisas a INB concluirá o estudo da
viabilidade de implantação da unidade industrial. A INB já foi contatada por diversas
empresas interessadas em participar do projeto como parceiras. Este investimento
está na dependência do sucesso da associação com empresas da iniciativa privada,
que serão responsáveis pelo aporte de capital.

9.2. Beneficiamento Químico da Monazita

A INB está desenvolvendo processos de abertura química da Monazita
visando otimizar os custos de operação, reduzir os investimentos e aproveitar a infra-
estrutura industrial disponível no Complexo Mínero-lndustrial do Planalto de Poços de
Caldas - CIPC.

Os testes da rota sulfúrica estão em fase final de desenvolvimento no
Laboratório da CNEN em Poços de Caldas (COLAB - km 13). De acordo com o novo
processo não será mais produzida a Torta II quando da industrialização do U3O8, e a
implantação desta unidade no CIPC deverá iniciar-se no primeiro trimestre de 1997.

9.3. Tratamento Físico de Minérios

As instalações industriais de Buena foram remodeladas e modernizadas
com a instalação de equipamentos de separação eletrostática e eletromagnética de
tecnologia avançada, em substituição aos equipamentos obsoletos instalados há
décadas.

A Licença de Operação desta unidade foi concedida pela CNEN em
setembro de 1996 e foi iniciada a produção comercial de Zirconita, Rutilo, llmenita e
Monazita. O faturamento previsto para 1997 é de R$ 3,5 milhões/ano. As jazidas da
região de Buena são suficientes para cerca de 20 anos de operação.


