
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

Estudo da Cadeia de  
Suprimento do Programa  
Nuclear Brasileiro 

Relatório Parcial 

 



ii 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



iii 

Estudo da Cadeia de 
Suprimento do Programa 

Nuclear Brasileiro 
 
 
 
 
 

Relatório Parcial 
 
 
 
 
 

Contextualização e análise das perspectivas globais 
e nacionais do ciclo de produção do Setor Nuclear 

com foco na montagem de sua Cadeia de 
Suprimento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Brasília 
Novembro, 2010 



iv 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
 
 
Presidenta 
Lucia Carvalho Pinto de Melo 

 
Diretor Executivo 
Marcio de Miranda Santos 

 
Diretores 
Antônio Carlos Filgueira Galvão 
Fernando Cosme Rizzo Assunção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) 
SCN Quadra 2, Bloco A, Edifício Corporate Financial Center, Salas 1102/1103 
70712-900 – Brasília, DF 
Tel: (xx61) 3424.9600  Fax: (xx61) 3424.9671 
URL: http://www.cgee.org.br 



v 

Relatório Parcial  

 
 
 
Supervisão 
Fernando Cosme Rizzo Assunção 
 
 
Consultores 
Leonardo Uller 
Joel Weisz 
Silas Sarmento 
 
 
Equipe Técnica do CGEE  
Liliane Rank (Coordenação) 
Milton Pombo da Paz (Responsável Técnico) 
 
 
Equipe de Apoio do CGEE  
Lélio Fellows (Apoio Metodológico) 
Cláudio Chauke Nehme (Apoio Metodológico) 
Juliana Souza (Apoio Administrativo) 
Katia Brandão (Apoio Administrativo) 
Eduardo José Lima de Oliveira (Apoio de Designer) 
Elaine Michon (Apoio de Eventos) 
Luciana Cardoso de Souza (Apoio de Eventos) 
Marina Brasil (Apoio de Eventos) 
 
 
Colaboradores do Setor 
Antonio Melki-INB; Antônio Teixeira-IPEN/CNEN; Ayrton Caubit-ABDAN; Carlos Antonio 
Morais-IPEN/CNEN; Carlos Malamut-CDTN/CNEN; Drausio l. Atalla-Eletronuclear; 
Francisco Rondinelli Junior-CNEN; Heraldo Rangel-INB; Isaac Obadia - DPD/CNEN; 
Ivonilda Carneiro dos Santos-CNEN; João Osso Júnior-IPEN/CNEN; Jorge Eduardo D. 
Wanderley-CNEN; José Antonio Dias Dieguez-IPEN/CNEN; José Augusto Perrota -
IPEN/CNEN; Julio César Suita -IEN/CNEN; Luciano Pagano Jr.-CTMSP; Luiz F. Conti-
IRD/CNEN; Marcelo Poppe-CGEE; Marcos Nogueira Martins-DPD/CNEN; Maria Elisa 
Rostelato-IPEN/CNEN; Miguel Angelo V. Barros -IEN/CNEN; Nilson Dias -IPEN/CNEN; 
Nilton Sacenko –MDIC; Odair Dias Gonçalves-CNEN; Paulo Malamud-MDIC; Paulo 
Roberto Rela -IPEN/CNEN; Ricardo A. Lima -CRCN/CNEN; Roberto Esteves-DPD/CNEN; 
Roberto Salles Xavier-CNEN; Sérgio Filgueiras -CDTN/CNEN; Vitor da Silva Pereira-CNEN; 
Wilson Calvo -IPEN/CNEN 
 
 

  



vi 

Sumário 
 
 
 

Lista de Figuras......................................................................................................vii 

Lista de Tabelas .................................................................................................... viii 

Lista de Quadros .....................................................................................................ix 

Lista de Gráficos ..................................................................................................... x 

Lista de Siglas .........................................................................................................xi 

1. OBJETIVO.................................................................................................... 1 

2. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 3 

3. PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS........................................................... 6 

4. PERSPECTIVAS NACIONAIS ................................................................... 10 

5. CADEIA DE SUPRIMENTO ....................................................................... 25 

6. MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO SETOR NUCLEAR .......... 34 

7. ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO DE UMA USINA NUCLEAR E  
SUAS ETAPAS ..................................................................................................... 59 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES..................................................... 79 

 



vii 

Lista de Figuras 

 
 
 
Figura 1 – O Setor Nuclear e os Programas Mobilizadores existentes. ....................16 

Figura 2 - Levantamento Sistemático da Matriz de demanda X oferta do setor de 
P&G....................................................................................................................30 

Figura 3 – Estrutura de Análise – segmento de Mineração.......................................31 

Figura 4 – Estrutura de Análise – segmento de Combustível Nuclear. .....................32 

Figura 5 – Estrutura de Análise – segmento de Usinas Nucleares. ..........................32 

Figura 6 – Ciclo do Combustível Nuclear. .................................................................35 

Figura 7 – Cadeia Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro. .........................................35 

Figura 8 – Cadeia Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro – elo de Mineração...........36 

Figura 9 – Cadeia Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro – elo de Combustível 
Nuclear...............................................................................................................36 

Figura 10 – Cadeia Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro – elo de usinas nucleares.
...........................................................................................................................37 

Figura 11 – Visão Detalhada da Cadeia Produtiva Nuclear Brasileira, com os 
principais atores envolvidos. ..............................................................................38 

Figura 12 - Vista aérea da Mina de Caetité. ..............................................................41 

Figura 13 - Esquema de funcionamento de uma ultracentrífuga...............................49 

Figura 14 - Esquema de uma cascata ideal de centrífugas ......................................49 

Figura 15 - Reconversão do UF6 em Pó de UO2. ......................................................52 

Figura 16 - Fabricação de pastilhas de UO2..............................................................54 

Figura 17 - Ilustração dos componentes e montagem do Elemento Combustível.....56 

Figura 18 - Representação das etapas do projeto a desativação de uma usina 
nuclear. ..............................................................................................................61 

Figura 19 – Principais Etapas do Planejamento e Projeto. .......................................64 

Figura 20 – Principais Etapas da Construção. ..........................................................66 

Figura 21 - Vista de um vaso de pressão de um reator, forjado na LE CREUSOT...72 

Figura 22 - Etapas de fabricação de um vaso de pressão forjado na CHFI, China...73 

Figura 23 - Principais etapas da operação................................................................76 

Figura 24 - Principais etapas do descomissionamento. ............................................78 

 



viii 

Lista de Tabelas 

 
Tabela 1 - Distribuição da Demanda Mundial de Energia Primária por Fonte.............7 

Tabela 2 - Diferentes cenários de potência instalada até 2030 no Brasil..................12 

Tabela 3 - Potência instalada de geração de energia de origem termo-nuclear atual e 
prevista (NE =Nordeste ; SE=Sudeste)..............................................................13 

Tabela 4 - Previsão de geração adicional. ................................................................14 

Tabela 5 - Reservas de Urânio (< de US$ 130/kg U)................................................40 

Tabela 6 - Reservas Brasileiras. ...............................................................................41 

Tabela 7 - Relação entre os custos de exploração e o potencial de geração. ..........42 

Tabela 8 - Custo do combustível nas diferentes etapas de produção.......................42 

Tabela 9 - Produção de Urânio para suprir a demanda das Usinas Angra 1, 2, 3 e 
das Usinas planejadas no PNE 2030.................................................................43 

Tabela 10 - Empresas de engenharia e seus seguimentos com experiência. .........................66 

Tabela 11 - Relação das principais construtoras nacionais com possível competência 
para participar de construção na área nuclear ...................................................69 

Tabela 12 - Empresas de montagem eletromecânica e seus segmentos. .................75 

 
 
 
 
 
 



ix 

Lista de Quadros 

 
 
 
Quadro 1 - Cronologia do nascimento e evolução do Setor Nuclear no Brasil..........11 

Quadro 2 – PDP /instrumentos que deverão ser mobilizados para superar os 
desafios..............................................................................................................18 

Quadro 3 – iniciativas e medidas preconizadas pela PDP-2008...............................19 

Quadro 4 – PD&I previstas em energia nuclear. .......................................................20 

Quadro 5 - Principais fornecedores mundiais de forjados.........................................71 

 



x 

Lista de Gráficos 

 
 
 
 Gráfico 1 - Demanda mundial prevista de energia primária até 2030, por 

combustível. .........................................................................................................8 

Gráfico 2 - Proporção (em %) de eletricidade de origem termo-nuclear em 2008.....15 

 



xi 

Lista de Siglas 

 
 
 

ABDAN Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades 
Nucleares 

ABDIB Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 

ABEN Associação Brasileira de Energia Nuclear 

ABIMAQ Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

ABINEE Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

AIE Agência Internacional de Energia – International Energy Agency 

AIEA Agência Internacional de Energia Atômica - International Atomic 
Energy Agency 

ANSI American National Standards Institute 

ASME American Society of Mechanical Engineers 

BoP Balance of Plant 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

BRIC Brasil, Rússia, Índia e China 

CENA Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP 

CGEE Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear 

CNPQ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CTA Centro Técnico Aeroespacial 

CTEX Centro Tecnológico do Exército 

CTMSP Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo 

EBR Empresa Brasileira de Radiofármacos 

ELETRONUCLEAR ETN - Eletrobrás Termonuclear S.A 

END Estratégia Nacional de Defesa 

EPA Agência de Proteção Ambiental dos EUA 

EPC Engineering, Procurement and Construction 

EPE Empresa de Pesquisa Energética (planejamento) 

FCN Fábrica de Combustível Nuclear 

FIESP Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

FINEP Financiadora de Estudos e Projetos 

Getp Bilhões de toneladas equivalentes em petróleo 

IEAv Instituto de Estudos Avançados do CTA 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IME Instituto Militar de Engenharia 



xii 

INB Indústrias Nucleares do Brasil 

MCT Ministério da Ciência e Tecnologia 

MME Ministério das Minas e Energia 

NSSS Nuclear Steam Supply System (Sistema Nuclear de 
Fornecimento de Vapor) 

NUCLEP Nuclebrás Equipamentos Pesados SA 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development -  
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  

P&D Pesquisa e Desenvolvimento 

P&G Petróleo e Gás Natural 

PAC Programa de Aceleração do Crescimento 

PACTI Programa de Ações de Ciência, Tecnologia e Inovação 

PDE Plano Decenal de Expansão de Energia 

PDP Política de Desenvolvimento Produtivo 

PNB Programa Nuclear Brasileiro 

PNE Plano Nacional de Energia 

PROMINP Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e 
Gás Natural 

SCM Supply Chain Management 

TEP 
Tonelada equivalente de petróleo 
Supply Chain Management 

TNP Tratado de Não Proliferação Nuclear 

USP Universidade de São Paulo 

WNA World Nuclear Association 

 

 

 
 



1 

1. OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo contextualizar o impacto da retomada do 

setor nuclear, internacionalmente e em nosso país, sobre suas etapas produtivas, 

visando identificar a cadeia de suprimento, analisando a sua situação atual, bem 

como perspectivas favoráveis e pontos críticos existentes. 

 

1.1. Abrangência 

i) Este documento foi elaborado no contexto do Estudo da Cadeia de 

Suprimento do Programa Nuclear Brasileiro1, a ser desenvolvido com o apoio  do 

CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos para a CNEN – Comissão 

Nacional de Energia Nuclear.  

Tal estudo abrange a realização de uma ampla análise da cadeia produtiva do 

setor nuclear, seus elos importantes e seus pontos críticos e, à luz das perspectivas 

nacionais e globais, busca identificar oportunidades e desafios para o fortalecimento 

da cadeia de suprimentos instalada no País.  

O resultado das ações propostas contribuirá para promover a mobilização do 

complexo industrial brasileiro, no sentido de se preparar para fornecer serviços, 

materiais e equipamentos, em grau crescente de nacionalização, para atender ao 

Programa Nuclear Brasileiro – PNB. 

Dentro deste quadro, o presente documento limita-se a abordar os segmentos 

envolvidos no Ciclo do Combustível (Mineração e Beneficiamento do Urânio, 

Conversão, Enriquecimento, Reconversão, Fabricação do Elemento Combustível) e 

da Usina Nuclear, analisando as diferentes etapas destes empreendimentos. 

Os principais pontos considerados importantes para uma abordagem 

posterior serão enfatizados no texto na forma de sugestões, visando contribuir para 

as etapas seguintes relativas ao Mapeamento da Cadeia de Suprimento ou 

Fornecedores e a de Análise da Capacidade de Suprimento Nacional; e 

                                            
1 CGEE – Estudo da Cadeia de Suprimentos do Programa Nuclear Brasileiro – Método de Estudo, 2009. 
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ii) Os segmentos de Radiofármacos e Irradiadores, bem como outras 

aplicações, pela sua especificidade e ligações com o mercado consumidor, serão 

tratados em outro documento, visto que a abordagem da Cadeia de Suprimento 

difere em termos da abrangência e clientes. 
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2. INTRODUÇÃO 

O presente documento leva em conta um trabalho preliminar, desenvolvido por 

Esteves (2009)2 da CNEN, no qual são apresentadas as principais  áreas da cadeia 

de suprimento das centrais nucleares, considerando a ELETRONUCLEAR - 

Eletrobrás Termonuclear S.A (ETN) como a empresa-foco, uma  vez  que a ela  

convergem   os  serviços,  bens  de produção,  o combustível  e até as atividades 

de apoio relacionadas ao negócio nuclear no Brasil. Consideram-se aqui, também, 

os resultados documentados da experiência internacional mais recente, como a 

desenvolvida no Reino Unido, a partir do estabelecimento de seu novo programa 

nuclear e da respectiva cadeia de fornecedores3. Tomou-se também como base, 

diversos documentos escritos e/ou disponibilizados na Internet pela CNEN, INB - 

Indústrias Nucleares do Brasil e ELETRONUCLEAR, dentre outras. 

Além disso, em 20 de agosto de 2009, foi realizada uma oficina de trabalho no 

Hotel Windsor Plaza, localizado no Rio de Janeiro, com o objetivo de 

contextualização e análise das perspectivas nacionais e globais do setor nuclear 

com foco no mapeamento da cadeia produtiva visando à indicação de pontos críticos 

e desafios. 

Como resultado, a oficina obteve o nivelamento de entendimentos dos 

stakeholders e identificação dos temas da cadeia de suprimento do PNB. Os 

participantes foram agrupados nos 3 grandes segmentos da cadeia de suprimentos, 

a saber: 1) Mineração, Ciclo do Combustível, Usinas Nucleares; 2) 

Radiofármacos e 3) Irradiadores e suas aplicações. 

Nos segmentos de Mineração, Combustível e Usinas Nucleares, a oficina teve 

como objetivo nivelar as informações sobre as perspectivas nacionais e globais do 

setor nuclear e as oportunidades para o setor industrial brasileiro; realizar o 

levantamento inicial de hipóteses de trabalho que orientem as etapas seguintes 

sobre a cadeia de suprimento destes segmentos e a identificação dos elementos da 

cadeia e levantamento inicial de pontos críticos sobre o esboço desta. 

                                            
2 ESTEVES,R.- Estudo da Cadeia de Suprimento da área Nuclear, março 2009. 

3 NAMTEC – The Supply Chain for a UK Nuclear New Build Programme, A report submitted to the Department for Business Enterprise & Regulatory Reform 

(BERR) by the National Metals Technology Centre (NAMTEC), Fevereiro, 2009 
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 Esse grupo teve a participação dos seguintes especialistas: Drausio l. Atalla - 

ELETRONUCLEAR; Luciano Pagano – CTMSP; Heraldo Rangel Junior – INB; 

Ayrton Caubit – ABDAN; Nilton Sacenko – MDIC; Marcelo Moraes – NUCLEP; 

Marcelo Poppe – CGEE; Carlos Antonio Morais – CDTN/CNEN; Antonio Teixeira – 

IPEN/CNEN; Isaac Obadia – CNEN/CNEN;  Antonio Melki Junior – INB; Roberto 

Xavier – CNEN; Jorge Eduardo Dodsworth Vanderley – CNEN; Lelio Fellows – 

CGEE. 

Foi feito um levantamento preliminar de informações, sendo que o grupo 

resolveu considerar como hipótese de trabalho: 

• Usina Nuclear: 7 até 2025 (Angra 1, 2 e 3 mais 4 usinas); 

• Mineração e Beneficiamento: 2 mil toneladas por ano até 2015 (atende 
todas as usinas); 

• Conversão e Enriquecimento: atendimento pela produção nacional até 
2015; 

• Reconversão: dobrar a capacidade de produção com a implantação da 
segunda linha de produção até 2015; e 

• Fabricação do Combustível e Montagem: automação e automatização da 
fabricação e montagem do elemento combustível. 

Foram, também, identificados os seguintes pontos críticos: 

• Recursos Humanos; 

• Licenciamento Ambiental e Nuclear; 

• Regime Especial de Compras e Contratação; 

• Segurança do Fluxo Financeiro; e 

• Confirmação do Escopo do PNB. 

  Foram feitas as primeiras tentativas de discussão sobre os mapeamentos dos 

suprimentos para esse segmento. Discussão semelhante foi realizada para o 

Segmento de Radiofármacos e de Irradiadores e suas aplicações. Não obstante, 

decidiu-se não abordar neste documento, pois fará parte de outro estudo que será 

apresentado posteriormente. 

Com o presente documento foi feito um levantamento bibliográfico para 

compreensão do momento histórico deste setor, apresentando uma análise 

preliminar com base nas informações disponíveis, que constarão neste documento 

de nivelamento, a fim de homogeneizar o conhecimento do pessoal envolvido. Este 
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relatório tem, também, a finalidade de orientar para uma segunda etapa, a partir da 

qual serão feitas reuniões, consultas estruturadas, entrevistas e questionários, 

contando com a participação da empresa-foco, no caso a ELETRONUCLEAR, e 

também das demais diretamente relacionadas, tais como a INB, CTMSP e NUCLEP. 

Além disso, serão consultadas entidades representantes dos diversos segmentos 

industriais envolvidos (por ex: ABDAN, ABDIB, ABIMAQ, ABINEE, ABQUIM, FIESP, 

dentre outras), objetivando a apuração de dados relativos aos fornecedores 

habituais e aqueles potencialmente candidatos a participar dos fornecimentos 

necessários ao setor nuclear. 
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3. PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS  

3.1. Cenário Mundial para Energia em 2030 

Em novembro de 2007 a Agência Internacional de Energia (AIE) publicou o 

World Energy Outlook (WEO 2007)4, apresentando dois cenários para a energia no 

mundo, no horizonte de 2005 a 2030: um Cenário de Referência, que considera a 

manutenção das políticas energéticas vigentes em meados de 2007; e outro 

Alternativo, que contempla as políticas atualmente propostas para garantir a 

segurança energética mundial e reduzir as emissões de CO2 do setor energético, 

tais como incentivos fiscais para fontes renováveis, metas para inserção de 

biocombustíveis, leis promovendo maior eficiência energética e estímulo à geração 

nucleoelétrica.  

As projeções da AIE, resumidas na Tabela 1, a seguir, mostram que as 

diferentes hipóteses adotadas nos dois cenários impactam tanto o montante como a 

estrutura da demanda mundial de energia primária entre 2005 e 2030: enquanto no 

Cenário de Referência a demanda cresce 54% (1,8% a.a.), evoluindo de 11,5 para 

17,7 bilhões de tep (tonelada equivalente de petróleo), no Cenário Alternativo, a taxa 

de crescimento anual cai para 1,3% a.a., com a demanda crescendo 37% no 

período, situando-se em 15,7 bilhões de tep no final do período; ou seja, o Cenário 

Alternativo traz uma economia anual de energia de 2,0 bilhões de tep, ou quase 

11%, da demanda em 2030 no Cenário de Referência. Em ambos os cenários, 

grande parte do crescimento do consumo dar-se-á nos países emergentes, em 

função da manutenção de suas elevadas taxas de crescimento econômico e do 

acesso à energia de 1,5 bilhão de pessoas que hoje não são atendidas.  

Como é de se esperar, os dois cenários diferenciam-se quanto ao uso de 

biomassa, outras fontes renováveis não convencionais e energia nuclear, em função 

das políticas de incentivo ao uso destas fontes na geração elétrica. No Cenário de 

Referência, a participação da energia nuclear diminui 1,0 %, e que grande parte da 

expansão da geração elétrica se dará pela utilização de fontes fósseis. Por outro 

lado, no Cenário Alternativo, a busca por fontes livres de carbono eleva a 

                                            
4 IEA / OECD - International Energy Agency, World Energy Outlook 2009. 
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contribuição da energia nuclear de 6,1% para 7,0 % do mix, fazendo com que sua 

oferta supere em 22,2% a do Cenário de Referência.  

Tabela 1 - Distribuição da Demanda Mundial de Energia Primária por Fonte. 

2005 2030 - Cenário de 
Referência 2030 - Cenário Alternativo 

Variação sobre 
o Cenário de 
Referência 

Fonte 
106 
TEP 

Particip 
% 

106 
TEP 

Particip 
% 

Variação 
sobre 

2005 (%) 

106 
TEP 

Particip 
% 

Variação 
sobre 
2005 
(%) 106 

TEP (%) 

CARVÃO 2,9 25,2% 5,0 28,2% 72,4%       3,7  23,6% 27,6% -1,3 
-

26,0% 

PETRÓLEO 4,0 34,8% 5,6 31,6% 40,0%       4,9  31,2% 22,5% -0,7 
-

12,5% 

GÁS 2,4 20,9% 3,9 22,0% 62,5%       3,4  21,7% 41,7% -0,5 
-

12,8% 

NUCLEAR 0,7 6,1% 0,9 5,1% 28,6%       1,1  7,0% 57,1% 0,2 22,2% 

HIDRO 0,3 2,6% 0,4 2,3% 33,3%       0,5  3,2% 66,7% 0,1 25,0% 

BIOMASSA 1,1 9,6% 1,6 9,0% 45,5%       1,7  10,8% 54,5% 0,1 6,2% 

OUTRAS 0,1 0,9% 0,3 1,7% 200,0%       0,4  2,5% 300,0% 0,1 33,3% 

TOTAL 11,5 100,0% 17,7 100,0% 53,9 15,7 100,0% 36,5% -2,0 
-

11,3% 
                 
Fonte: IEA / OECD5 , 2009. 

 

As projeções internacionais apontam para um aumento acentuado na 

demanda de energia primária até 2030, por parte dos países emergentes, de um 

patamar, em 2009, um pouco acima de 6 Gtep (bilhões de toneladas equivalentes 

em petróleo) a uma demanda um pouco superior a 10 Gtep. A maior parte desse 

aumento na demanda dos países emergentes virá da China e da Índia, enquanto 

que para a demanda dos países da OECD, é prevista uma pequena redução em 

2010 seguida da recuperação dessa queda até 2030. 

O Gráfico 1, a seguir, mostra a projeção da demanda mundial por energia 

primária crescendo cerca de 40% até 2030, notando-se ainda que os combustíveis 

fósseis (carvão, petróleo e gás) respondem pela maior parte nesse cenário, 

principalmente o uso do carvão, que cresce mais em termos absolutos. Para a 

energia nuclear é projetado um pequeno aumento em valores absolutos com uma 

                                            
5 Organisation for Economic Co-operation and Development - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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participação relativa ainda pequena. Hoje, 436 reatores nucleares em operação no 

mundo geram 370 mil GW6, que corresponde a 16% da energia elétrica consumida 

mundialmente. 

 

Gráfico 1 - Demanda mundial prevista de energia primária até 2030, por combustível. 
 Fonte: IEA / OECD – 2009. 

Os combustíveis fósseis respondem por 77% do aumento previsto entre 2007 

e 2030 na demanda mundial por energia primária, o que leva a demanda mundial de 

petróleo a aumentar do patamar de 85 milhões de barris/dia em 2008 para 

105 milhões b/d em 2030. A energia nuclear, por sua vez, responderá por cerca de 

250 Mtep do aumento na demanda mundial de energia entre 2007 e 2030, sendo 

que a maior parte desse acréscimo em energia nuclear se dará fora dos países da 

OECD. A produção dos poços de petróleo existentes deverá cair em cerca de dois 

terços até 2030, fato que resultará na necessidade de investimento continuado para 

prospectar ou desenvolver novos campos petrolíferos. 

3.2. A Questão do Clima X Crescimento da Energia Nuclear  

        A energia nuclear fornece um sexto da eletricidade do mundo que, juntamente 

com a energia hídrica (que fornece um pouco mais de um sexto), é a principal fonte 

                                            
6 UN - IAEA – International Atomic Energy Agency.  
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de energia livre de carbono hoje. A tecnologia sofreu interrupção de seu 

crescimento, marcada pelo acidente de Chernobyl, mas as usinas têm demonstrado 

a notável confiabilidade e eficiência ao longo dos anos. A ampla oferta mundial de 

urânio poderia abastecer um conjunto muito maior de reatores do que o atualmente 

existente durante os seus 40 a 60 anos de vida útil.  

 Com as preocupações crescentes sobre o aquecimento global e a 

probabilidade associada de que as emissões de gases, que contribuem para o efeito 

estufa, venham ser regulamentadas de alguma forma, apesar da falta de consenso 

observada nos resultados da COP15, os governos e os fornecedores de energia nos 

Estados Unidos e em outros países, estão considerando cada vez mais a construção 

de um número substancial de novas centrais nucleares.  

As alternativas de combustíveis fósseis têm as suas desvantagens. O gás 

natural é atraente em um mundo limitado pelo carbono, porque tem menor teor de 

emissão de carbono em relação a outros combustíveis fósseis e porque as centrais 

avançadas têm baixos custos de capital. Mas o custo da eletricidade produzida é 

muito sensível aos preços do gás natural, que se tornaram muito mais elevados e 

mais voláteis nos últimos anos. Em contrapartida, os preços do carvão são 

relativamente baixos e estáveis, mas o carvão é a fonte de eletricidade de maior 

emissão de dióxido de carbono. A captura e sequestro de dióxido de carbono irão 

aumentar significativamente o custo de termoelétricas movidas a carvão. A técnica 

procura evitar que emitam uma quantidade inaceitável de carbono para a atmosfera. 

Estas preocupações levantam dúvidas sobre os novos investimentos em gás e 

carvão.  

Em 2008 somente vinte países produziram urânio em escala industrial, 

inclusive o Brasil. Esta situação é vista como uma oportunidade para o país, já que, 

além de deter reservas significativas de urânio, com um forte potencial geológico 

para ampliação dessas reservas, também domina a tecnologia de todo o ciclo do 

combustível. 
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4. PERSPECTIVAS NACIONAIS  

4.1. Breve Histórico da origem do Setor Nuclear no Brasil 

Um breve histórico cronológico dos principais eventos relacionados com o 

nascimento e evolução do Setor Nuclear no Brasil foi publicado7 na forma do Quadro 

1, dando conta do que o autor chamou de “A TRAJETÓRIA VERDE-AMARELA. 

Evidentemente, deve-se dar um desconto ao autor, pois não foram listados alguns 

acontecimentos e decisões aos quais, muito poucas pessoas participaram e/ou 

tiveram acesso, tais como as CPIs que foram criadas para esclarecer alguns pontos 

críticos relacionados com a questão da energia nuclear no Brasil. O Quadro 1 foi 

complementado com informações coletadas também de uma dissertação recente 

sobre a Modelagem Organizacional da CNEN8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
7 - Revista GALILEU - Por dentro do Brasil nuclear – Reportagem de Pablo Nogueira na Edição 215 - Jun de 2009, Rio de Janeiro. XAVIER,R.S. – 

Modelagem Organizacional da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN): da Crítica à Esperança-  FGV, Rio de Janeiro, 2007. 

8- XAVIER,R.S. – Modelagem Organizacional da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN): da Crítica à Esperança-  FGV, Rio de Janeiro, 2007.
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Quadro 1 - Cronologia do nascimento e evolução do Setor Nuclear no Brasil. 

ANO EVENTO 
1934 A Universidade de São Paulo - USP realiza os primeiros estudos sobre o uso da energia nuclear 

1947 O Brasil cria a Comissão de Fiscalização de Minerais Estratégicos, para monitorar a exportação aos EUA 
de areia monazítica, rica em tório. O País propõe que, em troca do minério, os americanos repassem 
tecnologia nuclear, mas eles se recusam. 

1951 Por sugestão da comissão, é criado o Conselho Nacional de Pesquisas, CNPq, que herda a administração 
das reservas de urânio e tório. O Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva é o primeiro presidente. O 
CNPq possuía como órgão consultor a Comissão de Energia Atômica. 

1954 Em viagem secreta à Europa, o Almirante Álvaro Alberto negocia com franceses a compra de uma usina 
de produção de yellow cake, o urânio livre de impurezas. Na Alemanha, adquire três centrífugas por US$ 
80 mil. Na véspera de seu retorno o equipamento é apreendido numa operação pelos EUA. A pressão 
política dos EUA foi tão forte que resulta na exoneração do Alte. Álvaro Alberto, então responsável pela 
política nuclear brasileira. A partir de então, acordos são assinados com os EUA e classificados como 
estrategicamente desinteressantes para o desenvolvimento nuclear nacional. 

1956 Esta relação conflitante com os EUA culmina, em fevereiro de 1956, com a criação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional, para proceder às investigações sobre o problema 
da energia atômica no Brasil. Após os resultados desta CPI, o Presidente da República Juscelino 
Kubitschek decide criar, por decreto, a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, em outubro de 
1956, encarregada de propor as medidas julgadas necessárias à orientação da política geral da energia 
atômica em todas as suas fases e aspectos.  

1967 O Brasil decide construir uma usina atômica em Angra. A empresa americana Westinghouse é escolhida 
em 1972 para tocar a obra. O acordo não prevê transferência de tecnologia, o que gera insatisfação em 
setores da comunidade nuclear brasileira 

1967 O Brasil assina o Tratado de Tlateloco, no qual se compromete a não construir armas atômicas. O 
documento, porém, permite o uso da energia nuclear para fins militares, que será um dos objetivos dos 
governos durante a ditadura. 

1971 Por meio da Lei n° 5.740, de 01.12.1971, é criada a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear para 
dominar todas as etapas de produção do ciclo do urânio.  

1974 Para atender o acordo com a Alemanha, prevê a construção de oito reatores e uma usina de combustível 
nuclear, o governo reestrutura o setor nuclear, por meio da Lei n° 6.189, de 16.12.1974, com a extinção 
da CBTN e a criação da Nuclebrás. Pela primeira vez o programa nuclear é dividido formalmente em 
planejamento e fiscalização, a cargo da CNEN, e execução, a cargo da Nuclebrás. 

1977 Tentando mudar o perfil do acordo, os EUA ameaçam Brasil e Alemanha com sanções, sem sucesso. 

1979 A Marinha começa a desenvolver um Programa Nuclear Paralelo (conhecido por esse nome por ter sido 
implantado em paralelo ao Programa Oficial (Acordo com a Alemanha) sob o comando do Almirante 
Othon Luiz Pinheiro da Silva, o objetivo de desenvolver competência nacional autônoma, indispensável 
às aplicações pacíficas da energia nuclear, de forma coerente com as necessidades nacionais. Tem como 
base dominar o processo de enriquecimento por centrifugação e construir um submarino atômico.  

1981 A Marinha firma um convênio com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/IPEN para apoiar o 
desenvolvimento da tecnologia do Programa Paralelo. 

1982 Primeiro experimento de enriquecimento de urânio por centrifugação, realizado pelo Centro Tecnológico 
da Marinha. 

1985 Em 1985, em pleno processo de transição democrática o Presidente Sarney cria a Comissão de Avaliação 
do Programa Nuclear Brasileiro. No legislativo, em 1990, é instalada uma Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional. Ambas possuíam o objetivo de avaliar o Programa Autônomo 
de Energia Nuclear e propor sugestões para uma política nuclear. Neste ano a Usina Nuclear de Angra 1 
entra em operação. 

1987 O então presidente da República, José Sarney, anuncia em cadeia de rádio e TV que a pesquisa da 
Marinha mostrou-se bem-sucedida. 

1988 A Lei n° 2.464, de 31.08.1988, reestrutura o setor nuclear com a extinção da Nuclebrás e a criação da 
INB e a reestruturação da Nuclep. 

1997 Criação da Eletrobras Termonuclear S.A/Eletronuclear, com a finalidade de operar e construir as usinas 
nucleares do país. 

2000 A Usina Nuclear de Angra 2 entra em operação. 

2009 O governo federal autoriza o início da construção da Usina Nuclear de Angra 3. 

 
Fonte: Revista Galileu, 2007. 
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4.2. Plano Nacional de Energia 

A Matriz Energética Nacional faz suas projeções em cinco possíveis cenários 

para expansão na potência instalada até 2030. A Tabela 2, a seguir, mostra a 

potência instalada em 2030 segundo fontes energéticas nesses diferentes cenários: 

 

Tabela 2 - Diferentes cenários de potência instalada até 2030 no Brasil. 

 
Plano Nacional de Energia 2030  
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SIN (jan 2006) 75,6 8,1 1,6 2,0 0,1 1,4 2,9 91,7 
Cenário 1 167,8 20,6 9,1 7,3 6,5 5,9 3,3 220,5 
Cenário 2 168,8 18,1 8,0 7,3 6,5 6,5 3,3 218,5 
Cenário 3 168,2 24,1 9,1 9,3 6,5 6,5 3,3 227,0 
Cenário 4 168,7 21,6 9,1 11,3 6,5 6,5 3,3 227,0 
Cenário 5 243,3 28,1 9,1 9,3 6,5 6,5 3,3 306,1 

 
    Fonte: MME9, agosto 2007. 

 

Dentro desses diferentes cenários, a expansão da potência instalada para 

geração de energia termo-nuclear é projetada como mostrado na Tabela 3, a seguir: 

 

                                            
9 Ministério das Minas e Energia. 
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Tabela 3 - Potência instalada de geração de energia de origem termo-nuclear atual e prevista (NE =Nordeste ; SE=Sudeste). 

 

Existente e 
Planejado 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 

  
ano 

operação usinas MW 
GW 

acum. usinas MW 
GW 

acum. usinas MW 
GW 

acum. usinas MW 
GW 

acum. usinas MW 
GW 

acum. usinas MW 
GW 

acum. 

1984 Angra 1 624 0,6                               

2001 Angra 2 1350 2,0                  

até 2015 Angra 3 1360 3,3                               

até 2020       NE1 1000 4,3 NE1 1000 4,3 NE1 1000 4,3 
NE1 + 
NE2 2000 5,3 NE1 1000 4,3 

até 2025       NE2 1000 5,3 NE2 1000 5,3 
NE1 + 
NE2 2000 6,3 

SE1 + 
SE2 + 
NE3 3000 8,3 

NE1 + 
NE2 2000 6,3 

até 2030       
SE1+ 
SE2 2000 7,3 

SE1+ 
SE2 2000 7,3 

SE1 + 
SE2 + 
NE3 3000 9,3 

SE3 + 
SE4 + 
NE4 3000 11,3 

SE1 + 
SE2 + 
NE3 3000 9,3 

Potencia adicional a ser instalada 
entre 2010 e 2030  5360   5360   7360   9360   7360  

       
     Fonte: MME, agosto de 2007 e apresentação da Eletronuclear (Eng. Leonam) em Workshop organizado pela UFRJ/IE/GESEL em 10/12/2009 na ACRJ. 
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Observando-se a Tabela 4 10, a seguir, verifica-se que o Brasil, dentre os 

países que compõem o BRIC11, é aquele que tem a menor previsão de geração 

adicional, considerando a potência de geração nuclear a entrar em operação nos 

próximos anos. 

Tabela 4 - Previsão de geração adicional. 

       País 
Cenário Alto 

MW Adicional 

Cenário Baixo 

MW Adicional 

BRASIL 9.360 5.360 

RÚSSIA 33.760 26.760 

ÍNDIA 32.160 16.260 

CHINA 43.830 24.830 

 

Fonte: Tabela 2 e apresentação da Eletronuclear (Eng. Leonam) em Workshop 
organizado pela UFRJ/IE/GESEL em 10/12/2009 na ACRJ. 

 

Tal evidência reflete o fato de que o Brasil dispõe de fontes não nucleares 

diversificadas e abundantes de energia. 

 

4.3. Necessidades / implantação de usinas 

Entre as nações que têm usinas nucleares, o Brasil é dos países com menor 

proporção de geração de energia elétrica de origem termo-nuclear: 3,12% da 

energia elétrica gerada em 2008 foram de fonte nuclear, como se depreende do 

Gráfico 2 da AIEA, a seguir12. 

 

 

 

                                            
10 - ELETRONUCLEAR, apresentação no Workshop “O Presente e o Futuro da Energia Nuclear no Brasil” em 10/12/2009. 
11 Brasil, Rússia, Índia e China 

12 - UN – IAEA – International Atomic Energy Agency. 
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Gráfico 2 - Proporção (em %) de eletricidade de origem termo-nuclear em 2008. 

     Fonte: UN – IAEA – International Atomic Energy Agency, 2008. 

 

O Programa Nuclear Brasileiro (PNB), prevê a montagem de Angra 3, já 

retomada, de potência de 1.360 MW, funcionando com tecnologia de Água Leve 

Pressurizada. Essa usina teve sua construção paralisada nos anos 1980. O Governo 

autorizou a retomada desse investimento em 2008, estando a construção de Angra 3 

em andamento. Além disso, outras 4 a 8 usinas estão previstas para serem 

implantadas até 2030, somando potência total entre 4 GW e 8 GW, em localidades e 

com tecnologias a serem definidas, conforme mostrado anteriormente na Tabela 2, 

para as quais os estudos técnicos já estão sendo feitos. 

4.4.   Políticas e planejamento: PDP, PACTI, PAC 

A expansão da geração de energia termo-nuclear, no Brasil, é prevista nas 

políticas públicas do País e faz parte de vários dos programas governamentais. Na 

Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), a política industrial do Governo, 

lançada em 2008, ela comparece no eixo prioritário dos Programas Mobilizadores 

em Áreas Estratégicas. Isso reflete o entendimento de que, apesar de não 

representar um setor de atividade em que o Brasil detenha uma liderança 
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internacional, trata-se de uma ação de cunho estratégico pelos seus 

desdobramentos sobre os demais setores industriais, pela necessidade de 

diversificar nossa matriz energética e pelo interesse do País em dominar e explorar 

todo o ciclo tecnológico da energia nuclear para fins pacíficos. Como mostrado na 2ª 

Reunião do Comitê Executivo em 18/3/2009, o esforço brasileiro de expansão na 

geração de energia nuclear se insere na interseção da PDP com o Programa de 

Ações de Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI 2007 – 2010) do MCT e do próprio 

Programa Nuclear Brasileiro (PNB). A Figura 1, a seguir, ilustra esse fato: 

O Setor Nuclear no Contexto dos Programas MobilizadoresO Setor Nuclear no Contexto dos Programas Mobilizadores

PNBPNB

Novas Centrais Nucleares

Ciclo do Combustível

Rejeitos

Aplicações

Regulação

RH – Treinamento e Formação

Reator MP
PACTI 2007 PACTI 2007 –– 20102010

CoordCoord: CNEN: CNEN

PDP/MCTPDP/MCT

CoordCoord: CNEN: CNEN

RH – Recomposição

Arcabouço Legal

Cadeia Cadeia 
ProdutivaProdutiva

 

         

Figura 1 – O Setor Nuclear e os Programas Mobilizadores existentes. 

 Fonte: CNEN, 2009. 

 

Na PDP, as estratégias para o Setor Nuclear são de focalização 

(especialização) consistindo o Programa, gerido pelo MCT, dos seguintes objetivos: 

a. Consolidar o país como importante fabricante de combustível nuclear; 

b. Participar, competitivamente, do suprimento de energia elétrica no País; e 

c. Garantir competência em todas as etapas de fabricação de equipamentos, 
no comissionamento de usinas nucleares e na produção de elementos 
combustíveis. 
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A PDP menciona que a situação atual do setor aponta para: 

a. Dependência de fornecimento externo de urânio enriquecido; 

b. Perspectiva de construção de novas centrais nucleares para geração de 
energia elétrica; e 

c. Aumento da demanda por produtos e serviços realizados com tecnologia 
nuclear. 

 

As metas estipuladas pela PDP, em 2007, para o setor nuclear são: 

a. Ampliar capacidade de produção de urânio; 

b. Implementar a 1ª etapa da Unidade de Enriquecimento de Urânio; 

c. Conclusão da planta piloto de produção de UF6 (conversão); e 

d. Criação da Empresa Brasileira de Radiofármacos (EBR) até 2008. 

 

Para a consecução das metas acima, a PDP identifica os seguintes desafios: 

a. Produzir enriquecimento de Urânio em escala industrial; 

b. Recuperar e modernizar parque industrial para fabricação de 
equipamentos pesados; 

c. Recompor e capacitar recursos humanos do setor nuclear; e 

d. Expandir capacidade de produção de insumos, produtos, equipamentos e 
serviços. 

 
 

A PDP aponta instrumentos que deverão ser mobilizados para superar os 

desafios acima identificados, conforme o Quadro 2, a seguir: 
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Quadro 2 – PDP /instrumentos que deverão ser mobilizados para superar os desafios. 

 

 
DESAFIOS 

 

 
INSTRUMENTOS 

 

 
Dominar 

enriquecimento de 
Urânio em escala 

industrial 
 

FINEP 

Subvenção e crédito 

BNDES 

Linhas inovação 
Funtec 

MCT 

Compras 
governamentais 

 
Recuperar e modernizar 
parque industrial para 

fabricação de 
equipamentos pesados 

 

FINEP 

Subvenção e crédito 

BNDES 

Finem, Finame 
 

 
Recompor e capacitar 
recursos humanos do 

setor nuclear 
 

CNEN INB e 
NUCLEP CNPq/ CAPES  

 
Expandir capacidade de 
produção de insumos, 

produtos, equipamentos 
e serviços 

 

BNDES 

Finem, Finame 

FINEP 

Subvenção, crédito, 
Fundos Setoriais 

 

 
     Fonte: PDP, 2008. 
 

O Quadro 3, a seguir, mostra as iniciativas e medidas preconizadas pela 

PDP, bem como as respectivas entidades responsáveis. 
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Quadro 3 – iniciativas e medidas preconizadas pela PDP-2008 
 

 

AÇÕES 

 

 

MEDIDAS 

 

RESP 

Ampliação do 
Ciclo do 

Combustível 
Nuclear 

• Instalação do processo de lavra subterrânea em Caetité 
(Anomalia 13) R$ 40 milhões 

• Desenvolvimento de novas lavras de Urânio – R$ 40 
milhões 

• Ampliação em até 70% da capacidade de produção de 
Yellow Cake – R$ 35 milhões 

• Implementação da 1ª etapa da Unidade de Enriquecimento 
de Urânio- R$ 138,20 milhões 

• 2008 módulo I, 2009 módulo II e 2010 módulos III e IV da 
Unidade 

• Instalação de novas linhas de produção para o combustível 
nuclear tipo 16NGF e HTTP – R$ 14 milhões 

• Desenvolvimento de novas ligas nacionais para os 
combustíveis avançados – R$ 9 milhões 

• Desenvolvimento do projeto e licenciamento de local para a 
planta industrial de conversão – R$ 17 milhões 

• Implantação da exploração na mina de Santa Quitéria – CE 
– R$ 60 milhões 

MCT- INB 

Produção de UF6 
(Conversão) 

Conclusão da planta piloto até 2010 – R$ 37,2 milhões: 

• 2008 – Unidades de Produção de Flúor, Utilidades, Combate 
à Incêndio e prédio de apoio administrativo 

• 2009 – Unidade de produção de NTU, UO3 e UF4 

• 2010 – Unidades de Produtos Químicos e de Produção de 
UF6 

CTMSP 

Ampliação da 
produção de 

radiofármacos 

• Criação de empresa pública produtora de radiofármacos, 
visando a ampliação do mercado de fármacos – R$ 5 
milhões 

• Elaboração de projeto de reator de pesquisa multipropósito 
para ampliar a produção de radioisótopos no País 

CNEN 

Fabricação de 
componentes das 

novas usinas 
nucleares 

Capacitação e adequação tecnológica da NUCLEP 

• Atualização da capacitação da engenharia da NUCLEP para 
atender as obras nucleares – R$ 0,78 milhões 

• Aquisição de novos equipamentos para adequar o parque 
fabril da NUCLEP às novas exigências das obras nucleares 
–R$ 7,41 milhões 

• Recuperação e atualização dos equipamentos do parque 
fabril da NUCLEP – R$ 29,64 milhões 

NUCLEP 

Recomposição da 
capacitação no 
setor nuclear 

• Ampliação da formação de pessoal de nível científico e 
técnico de nível superior, médio e operacional para atender 
o Programa Nuclear Brasileiro – PNB – R$ 14 milhões 

• Programa de transferência de tecnologia e de novos talentos 
na INB – R$ 6 milhões 

• Atualização da capacitação técnica dos profissionais da 
NUCLEP – R$ 1,17 milhões 

MCT/  

(CNEN e 
INB) 

NUCLEP 

Fonte: PDP, 2008. 
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 Com essas ações em vista, a PDP considera estratégico promover pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para energia nuclear nas seguintes áreas (Quadro 4): 

Quadro 4 – PD&I previstas em energia nuclear. 
 

Desafios científico-tecnológicos e 
produtivos 

Prospecção geológica e produção de 
Concentrado de Urânio 

Desenvolvimento de componentes Produção de Radiofármacos 

Produção de equipamentos para 
Usinas Produção local de combustível nuclear 

 
Fonte: PDP, 2008. 

 

4.5. Infraestrutura político-institucional 

O arcabouço institucional para a implementação do PNB, pelo menos em 

seus estágios iniciais, deverá ser predominantemente estatal. A estrutura que 

conduz o PNB é basicamente a seguinte: 

• Indústrias Nucleares do Brasil (INB), empresa pública responsável 

pela fabricação do combustível nuclear. A INB atua na lavra do urânio e sua 

concentração obtendo o yellow cake que é transportado à Europa, para conversão 

ou gaseificação (transformação em hexafluoreto de urânio) e, posteriormente, à 

Europa para seu enriquecimento. Em seguida, o combustível é reconvertido em 

dióxido de urânio enriquecido, em pó, o qual é sinterizado na forma de pastilhas que 

comporão os elementos combustíveis dos reatores nucleares. 

Atualmente, a INB já faz um pouco de enriquecimento na fábrica de 

Resende/RJ e, no futuro, a empresa deverá usar a tecnologia desenvolvida pela 

Marinha do Brasil para conversão. 

� Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), autarquia federal, 

que tem como missão “Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear e 

desenvolver e disponibilizar tecnologias nuclear e correlatas, visando o bem estar da 

população”. Desta forma, a CNEN tem a responsabilidade pelo licenciamento e 

controle das atividades ligadas ao uso de tecnologia nuclear em todo o país. Além 

disso, a CNEN possui centros de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico 

atuando nos diversos segmentos de aplicações da energia nuclear. Em dezembro 
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de 2009, o MCT propôs, à Casa Civil, a criação de uma Agência Reguladora 

Nuclear Brasileira para assumir parte das atribuições referentes ao licenciamento 

de instalações nucleares e radioativas que hoje estão a cargo da própria CNEN. 

� Eletronuclear – Eletrobrás Termonuclear S.A., foi criada em 1997 

com a finalidade de operar e construir as usinas termonucleares no País. Como 

mostrado anteriormente, a Eletronuclear respondeu, em 2008, por 3,12% da geração 

no País, provenientes de Angra 1 e Angra 2.  

� NUCLEP – Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., é uma indústria 

voltada à produção de componentes pesados para o setor de energia nuclear. 

� CTMSP – Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, é uma 

importante unidade de pesquisa, sobretudo no que toca ao ciclo do combustível 

nuclear, especialmente a conversão e o enriquecimento do urânio. No CTMSP 

desenvolve-se o Programa Nuclear da Marinha do Brasil, que visa capacitá-la no 

domínio dos processos tecnológicos, industriais e operacionais de instalações 

nucleares aplicáveis à propulsão naval. Além disso, a tecnologia desenvolvida pela 

Marinha servirá também para a implantação das atividades industriais do PNB.  

 

4.6. Oferta de P&D 

O Sistema Nacional de Inovação dispõe de infraestrutura tecnológica 

capacitada para atender, em boa parte, as demandas geradas pelo PNB. Alguns 

outros centros, institutos acadêmicos ou tecnológicos realizam pesquisa e 

desenvolvimento relacionados à tecnologia nuclear. As pesquisas se referem ao uso 

de tecnologia nuclear para aplicações na medicina, na agricultura, na energia, na 

indústria e no meio ambiente. Além disso, pela própria natureza interdisciplinar da 

tecnologia nuclear, tecnologias como de lavra, processamento de minérios, 

caracterização, etc., podem, quando destinados a usos na geração de energia 

termonuclear, ser entendidos como tecnologia nuclear.  

A CNEN, como já mencionado, dispõe de centros de excelência em áreas 

relacionadas a seguir, de uma maneira resumida: 

a) IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

Campus da USP, São Paulo, SP. 
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Tem as seguintes instalações de pesquisa e respectivas áreas de 

atuação: 

▪ Centros de aceleradores cíclotron; 

▪ Biotecnologia; 

▪ Células a combustível; 

▪ Desenvolvimento de processos de produção de nano-catalisadores; 

▪ Ciência e tecnologia de materiais; 

▪ Combustível nuclear; 

▪ Engenharia nuclear; 

▪ Lasers e aplicações; 

▪ Metrologia das radiações; 

▪ Química e meio ambiente; e 

▪ Radiofármacos. 

 

b) IEN – Instituto de Engenharia Nuclear  

Cidade Universitária da UFRJ - Ilha do Fundão, Rio de Janeiro – RJ. 

Atua nas seguintes áreas de pesquisa: 

▪ Radiofármacos; 

▪ Instrumentação nuclear; 

▪ Engenharia e segurança de reatores nucleares; 

▪ Grupo de ultra-som; 

▪ Grupo de inteligência artificial; 

▪ Mecânica computacional; 

▪ Métodos de separação e pré-concentração; 

▪ Novos materiais; 

▪ Processos de separação de terras-raras de alta pureza; e 

▪ Processos químicos. 

 

c) CDTN – Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear  

Campus da UFMG – Belo Horizonte – RJ. 

Atua nos seguintes temas e áreas de interesse: 

▪ Rejeitos Radioativos; 

▪ Radiofármacos; 
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▪ Segurança nuclear e radiológica; 

▪ Tecnologia nuclear; 

▪ Materiais; 

▪ Meio ambiente; e 

▪ Saúde. 

 

d) CRCN-CO – Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-
Oeste  

Abadia de Goiás- GO. 

Atua, principalmente, nas seguintes áreas: 

▪ Meio ambiente; e 

▪ Saúde. 

 

e) CRCN-NE – Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste  

Recife – PE. 

Atua em: 

▪ Radiofármacos; e 

▪ Técnicas analíticas e nucleares. 

 

f) IRD – Instituto de Radioproteção e Dosimetria  

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ. 

Atua em: 

▪ Proteção radiológica ambiental;  

▪ Proteção radiológica de trabalhadores ocupacionalmente expostos;  

▪ Proteção radiológica de pacientes submetidos a procedimentos de 
medicina nuclear, radiodiagnóstico e radioterapia;  

▪ Metrologia das radiações ionizantes; e 

▪ Resposta a situações de emergência radiológica e nuclear. 

 

Além dos institutos tecnológicos da CNEN, existe a capacitação tecnológica 

em outras entidades: 

a) UFRJ / COPPE / Programa de Engenharia Nuclear  

            Rio de Janeiro, RJ. 
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O Programa de Engenharia Nuclear tem cinco linhas de pesquisa: 

▪ Física de Reatores; 

▪ Física nuclear aplicada; 

▪ Engenharia de reatores; 

▪ Análise de segurança; e 

▪ Engenharia de fatores humanos.  

 

Além disso, a UFRJ iniciou em 2010 o curso de graduação em Engenharia 
Nuclear. 

 

b) USP – Universidade de São Paulo 

Tem diversos grupos de pesquisa que atuam em diferentes áreas 

relacionadas à área nuclear, entre os quais: 

▪ Departamento de física nuclear do Instituto de Física; e 

▪ Centro de Energia Nuclear na Agricultura – CENA da USP. 

 

c) UFPE – Universidade Federal do Pernambuco 

 Tem os seguintes grupos: 

▪ Grupo de Estudos em Radioproteção e Radioecologia (GERAR); 

▪ Engenharia de Reatores; 

▪ Radioquímica; 

▪ Grupo de Radioatividade Ambiental (GRA/DEN/UFPE); 

▪ Aplicações das radiações em sistemas poliméricos; 

▪ Dosimetria e Instrumentação Nuclear; e 

▪ Radiobiotecnologia: Microbiologia do Solo/Radioagronomia. 

 

d) UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

▪ Escola de Engenharia tem o Programa de Pesquisas e Pós-graduação 
em Ciências e Técnicas Nucleares; e 

▪ Faculdade de Farmácia – Laboratório de Farmácia Nuclear. 
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5. CADEIA DE SUPRIMENTO 

5.1. Definição e gerenciamento 

Uma cadeia de suprimentos (Supply Chain) inclui bens, serviços e produtos e 

pode ser definida, conforme Ballou (2006)13, como:  

“Um conjunto de atividades funcionais que é repetido muitas vezes ao longo do 

canal de suprimentos, através do qual as matérias-primas são convertidas em 

produtos acabados e o valor é adicionado aos olhos dos consumidores”.  

De acordo com Lambert (1998)14, a cadeia de suprimentos pode ser definida 

como: 

“Uma rede de relacionamentos entre organizações, que compreende de um 

lado os canais de fornecimento e, de outro, os canais de distribuição e os clientes e 

no centro uma empresa-foco ou empresa-focal.” 

Com base nesta definição será focada a cadeia de suprimentos da área 

nuclear. 

           As empresas devem procurar fornecedores confiáveis para evitar transtornos 

que podem ocorrer caso o produto não seja entregue ou o serviço não seja 

efetuado. Elaborar e manter uma cadeia de suprimento não é um problema, porém, 

o desafio encontra-se na estratégia a ser adotada para proporcionar a qualidade 

desejada do produto ou a excelência do serviço. 

Segundo Cooper (1997)15·, o termo Supply Chain Management (SCM) é 

relativamente novo, já que apareceu na literatura pela primeira vez em 1982. No 

entanto, foi em 1990 que ele se tornou um assunto importante no meio gerencial, 

devido: (1) ao aumento da competição nacional e internacional, que proporcionou 

aos clientes muitas fontes de escolha; e (2) ao fato de poucas empresas 

continuarem verticalizadas, já que se especializaram na produção de um único item 

e procuraram fornecedores que pudessem oferecer custo baixo, alta qualidade e 

                                            
13 BALLOU, R.H., Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial. 5ª Edição, São Paulo: Bookman, 2006. 

14 LAMBERT, D.M., COOPER, M.C.; PAGH, J.D. "Supply chain management: implementation issues and research opportunities", The International Journal 

of Logistics Management, v. 9, n. 2, p. 1-19, 1998. 

15 COOPER, M. C. LAMBERT, D. M. , PAGH, J. D. Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. International Journal of Logistics 

Management, 1997.vol.8. 
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entrega no prazo. Lummus (1998) 16  et al, denominou este modelo como uma 

abordagem que gerencia o fluxo de materiais associado ao fluxo de informações. 

Conforme Jones (1990) 17  Supply Chain Management se trata da 

administração do fluxo de bens e serviços valorizados pelos clientes finais, desde a 

fonte de matéria-prima até o produto estar efetivamente nas mãos do consumidor 

final. Esse fluxo de bens e serviços pode atravessar diversas fronteiras, como entre 

departamentos (dentro da empresa), entre empresas ou mesmo entre regiões ou 

países. De acordo com Cooke (1997) 18 , tal modelo inclui atividades como 

gerenciamento do sistema, programação da produção, processamento de ordens, 

gerenciamento de inventários, transportes e serviço ao consumidor. No entanto, para 

implementá-lo, segundo Cooke (1997)3, alguns níveis de coordenação devem 

ultrapassar os limites da organização, ou seja, deve haver uma integração do 

processo e das funções não só dentro da organização mas também em toda a 

cadeia.  

Segundo Bonadio (2002)19 , vale ressaltar, que para a eficiência de uma 

cadeia é necessário que haja um bom relacionamento entre os membros dela. Estes 

devem trabalhar em conjunto no tocante ao desenvolvimento de novos produtos, 

resolução de problemas, troca de informações, entre outros. Segundo Slack (1997)20 

existem diferentes tipos de relacionamentos em Cadeias de Suprimentos. São eles: 

hierarquia integrada, semi-hierarquia, co-contratação, contrato coordenado, elo de 

receitas coordenadas, comprometimento comercial de médio/longo prazo e 

comprometimento comercial de curto prazo. Co-contratação é um termo usado para 

descrever alianças entre organizações que têm relacionamento de longo prazo, mas 

que por várias razões não se fundem, embora troquem alguns valores como 

tecnologia, pessoas, informações, assim como bens e serviços. A parceria é um tipo 

de co-contratação que tem recebido uma atenção significativa, já que nela 

compartilham-se riscos e recompensas de tecnologia e inovação, levando à redução 

de custos, ao aprimoramento na entrega e na qualidade e à ampliação de vantagem 

competitiva. 

                                            
16 LUMMUS, R. R., VOKURKA, R. J., ALBER, K. L. Strategic Supply Chain Planning. Production and Inventory Management Journal, 1998; 

17 JONES, C. Strategic Supply Networks Management. Intl.Conference of the Operations Management Association. 1990 United Kingdom, England 

18 COOKE, J. A. In This Issue. Supply Chain Management Review,1997. vol.1,nº 1 

19 BONADIO, P.V.G.- XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção Curitiba – PR, 23 a 25 de outubro de 2002 

20 SLACK, N.; CHAMBERS, S.; HARRINSON, C.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. São Paulo, Atlas, 1997 
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5.2. Mapeamento de uma Cadeia de Suprimento 

O mapeamento de uma Cadeia de Suprimento ou de Fornecedores apresenta 

as empresas participantes e as ligações entre as mesmas, desde os fornecedores 

de matérias-primas e componentes até o consumidor final.  

Lambert (1998) sugere considerar a identificação dos participantes da cadeia 

de suprimentos analisada e a dimensão estrutural da rede. Os participantes são 

identificados a partir da empresa foco e são incluídas as organizações com as quais 

esta interage direta ou indiretamente, através de seus fornecedores ou clientes, 

desde o ponto de origem ate o ponto de consumo.  A identificação de todos os 

membros constitui uma tarefa complexa e, para tanto, torna-se necessário selecionar 

os participantes considerados críticos. Sugere ainda, distinguir entre os membros 

primários e os de apoio. Os membros primários relacionam-se as organizações que 

executam atividades operacionais e/ou gerenciais que agregam valor ao produto ou 

serviço fornecido pela empresa-foco. Já os membros de apoio representam as 

empresas que fornecem recursos, conhecimento, utilidades ou bens para os 

membros primários, incluindo, por exemplo, fornecedores de equipamentos para a 

produção ou bancos que emprestam dinheiro a varejistas, apoio jurídico, dentre 

outros. 

Além disso, cada cadeia de fornecimento tem seu próprio conjunto de 

características, normas, expectativas e comportamentos, muitos dos quais derivam, 

direta ou indiretamente a partir dos clientes finais.  

Dentro do escopo do presente trabalho, as empresas que fornecem materiais 

e componentes para os grandes empreendimentos dos setores da Construção Civil 

e, em particular, do setor de Petróleo e Gás, devem ser consideradas para o 

levantamento e avaliação das capacidades de fornecimento, visando o atendimento 

das demandas do PNB. 

5.3. A Qualidade da Cadeia de Suprimentos 

 O presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN), Camargo 

(2009)21 afirma que uma empresa que se qualifica para fornecer equipamentos ou 

serviços para o setor nuclear ganha uma vantagem competitiva em razão de um 
                                            
21 CAMARGO,G.- Angra 3 movimentará indústria nacional - Revista Brasil Nuclear, ano 15, número 35, 2009 
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nível de qualificação mais rigoroso. “A indústria nuclear ajuda a difundir um padrão 

de qualidade bastante elevado. Um exemplo do alto grau de qualidade exigido no 

setor nuclear é na fabricação de aços especiais, que precisam ser extremamente 

puros e resistentes a altas temperaturas, à pressão e à corrosão. São comparáveis 

apenas à indústria aeroespacial. Outro exemplo são as técnicas de soldagem. São 

requeridos soldadores muito bem qualificados para trabalhar em uma obra nuclear”, 

exemplifica. 

Isatto e Formoso (1999)22 ao abordar o caráter sistêmico da visão japonesa 

do Controle da Qualidade Total, comentam que nesse processo de análise, ficou 

claro que muitas das causas fundamentais dos problemas de qualidade encontrados 

nas empresas transcendiam suas fronteiras, originando-se em seus fornecedores ou 

mesmo em estágios anteriores da cadeia produtiva. Dizem, ainda, que a adoção de 

novas filosofias voltadas à qualidade, sob a ótica dos relacionamentos empresa-

fornecedor, buscam através de relações estáveis, colaborativas e de longo prazo, a 

obtenção de vantagem competitiva através da melhoria da qualidade e diminuição 

dos custos de produção ao longo da cadeia de suprimentos. 

Em geral, as empresas de grande porte, em busca de altos padrões de 

qualidade, desenvolvem padrões próprios para sua cadeia de fornecedores, e/ou 

baseiam-se em normas internacionais como, por exemplo, a ISO 9001, a ISO 14001, 

a ISO 22000, a ISO 28000 (a nova norma para gestão da segurança de cadeias de 

fornecedores) ou a OHSAS23 18001. 

5.4. Mapeamento de Fornecedores do Setor de P&G - Um exemplo a ser 

tomado 

Neste ponto, cabe mencionar o sucesso conquistado com a metodologia de 

abordagem aplicada pelo programa Prominp 24, concebido no âmbito do MME, que 

tem por objetivo o fortalecimento da indústria nacional de bens e serviços do Setor 

de Petróleo e Gás Natural. As metas deste Programa, elaboradas em conjunto com 

as empresas do setor, objetivam a maximização da participação da indústria 

nacional no fornecimento de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, 

                                            
22 ISATTO,E.L. e FORMOSO,C.T. -As relações de parceria entre empresas e  fornecedores e a qualidade total : relevância e viabilidade. Porto Alegre, 

1999. 

23 Occupational Health and Safety Assessment Services - de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional 

24 PROMINP- Programa de Mobilização da Indústria Nacional de. Petróleo & Gás Natural. Petróleo & Gás Natural – http://www.prominp.com.br 
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atendendo demandas nacionais e internacionais. Visa também gerar emprego e 

renda no País, ao agregar valor na cadeia produtiva local. Este Programa, sem 

dúvida, deve ser considerado como um excelente ponto de partida para o desenho 

de um programa de avaliação dos fornecedores da cadeia produtiva do Setor 

Nuclear como um todo. 

O Prominp ao buscar desenvolver iniciativas para a adequação do parque 

supridor nacional visa, em última instância, o aumento da competitividade da 

indústria brasileira.  

Uma das principais rotas de atuação do Prominp diz respeito à Qualificação 

Profissional. Tendo em vista o aumento expressivo dos investimentos do Setor de 

Petróleo e Gás (P&G) nos últimos anos, vem crescendo também a necessidade de 

profissionais devidamente qualificados para atender as demandas geradas pelos 

empreendimentos previstos, tanto na fase de construção civil, como nas fases de 

construção e montagem, engenharia e manutenção da operação. Um paralelo pode 

ser feito para o Setor Nuclear que está nos dias de hoje voltando a aquecer 

internacionalmente e no Brasil. 

A fim de fortalecer e preparar a Cadeia de Fornecedores do Setor de P&G 

foram encomendados vários estudos e levantamentos, dentro dos quais um, que dá 

conta da matriz de demanda versus oferta do setor de P&G, conforme mostrado na 

Figura 2, apresentada por Lisboa (2009) 25  no Encontro com Fornecedores da 

Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás em Maio de 2009.     

                                            
25  LISBOA,V. - Encontro com Fornecedores da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás, Vitória,ES, Maio de 2009. – 

http://www.pdf-es.com.br/downloads_baixar.php?intId=151. 
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Figura 2 - Levantamento Sistemático da Matriz de demanda X oferta do setor de P&G. 

Fonte: PROMINP – Petrobrás, 2009. 

 
 

Mais recentemente, para o atendimento às expressivas demandas do setor, 

estão sendo desenvolvidas, no âmbito do Prominp, três grandes iniciativas: Inserção 

das micro e pequenas empresas na cadeia de P&G (Convênio Petrobras-Sebrae); 

Mecanismos alternativos de captação de recursos financeiros (Financiamento) e 

Portal de Oportunidades da cadeia de Suprimentos de P&G. 

Sugestão:  
 
 
 
 

Sugestão:  
 
 
 
 
 

Verificar o andamento da proposta de montagem de um Programa semelhante 
ao PROMINP do Setor de P&G, para o Setor Nuclear, o “PROMIN”. 
 

Fazer um levantamento da matriz de demanda versus oferta do Setor Nuclear, 
a exemplo do foi feito para o de P&G. 
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5.5. Mapeamento de Fornecedores ou de Suprimento do Setor Nuclear – 

Estrutura de Análise dos Elos da Cadeia  

Uma primeira abordagem, visando identificar os agregados de cada um dos 

três segmentos da Cadeia de Suprimento do Setor Nuclear (MINERAÇÃO, 

COMBUSTÍVEL NUCLEAR e USINAS NUCLEARES), conforme visualizado nas 

Figuras 3, 4 e 5,  levou a adotar o modelo de fluxo, do qual tem-se os inputs/outputs 

definidos para cada segmento, assim: 

 

a) Segmento de Mineração 

Todos os suprimentos necessários para o Minério chegar ao Concentrado 

(Yellow Cake), conforme apresentado na Figura 3, a seguir.  

 

 
 

Figura 3 – Estrutura de Análise – segmento de Mineração. 
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b) Segmento de Combustível Nuclear 

Todos os suprimentos necessários desde Yellow Cake até o Elemento 

Combustível, conforme apresentado na Figura 4, a seguir. 

 

 
Figura 4 – Estrutura de Análise – segmento de Combustível Nuclear. 

 
  

c) Segmento de Usinas Nucleares 

Todos os suprimentos necessários desde o Elemento Combustível até a 

produção de Eletricidade, conforme apresentado na Figura 5, a seguir. 

 
 

 
Figura 5 – Estrutura de Análise – segmento de Usinas Nucleares. 
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Em todos os três elos têm-se, basicamente, famílias de agregados 

semelhantes, a saber: Componentes (equipamentos e partes), serviços necessários 

a montagem, operação e manutenção dos elos, conhecimentos e/ou produtos 

químicos, mecânicos e eletro-eletrônicos e de construção civil, dentre outros.  Desde 

já, evidencia-se o quanto será importante na segunda etapa deste trabalho, o 

envolvimento e a coleta de dados junto aos principais representantes dos segmentos 

industriais envolvidos, além dos principais atores do setor nuclear nacional. 

Esses grandes agregados de insumos serão trabalhados em camadas 

durante o processo de entrevistas para levantamento de dados, visando obter o grau 

de detalhamento necessário e suficiente para que seja identificada a lista de 

suprimentos de cada um. 
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6. MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO SETOR 

NUCLEAR 

6.1. Os principais Elos da Cadeia Produtiva do Setor Nuclear 

O Brasil já domina toda a tecnologia do ciclo, inclusive o enriquecimento do 

urânio. Há, nas instalações da INB, capacidade para enriquecimento do urânio que 

hoje atenderia apenas 1% das necessidades do país. Contudo, ainda há, 

necessidade de realização de fases fora do país. Investimento adicional possibilitará 

internalizar no país todas as fases. 

As Figuras 6 e 7 apresentam cada etapa do ciclo que será comentada, 

procurando-se fazer a contextualização das mesmas no cenário nacional e 

internacional, evidenciando-se comentários sobre os pontos críticos encontrados, 

suas conseqüências e, ainda, aspectos que deverão ser abordados futuramente, em 

mais detalhes, durante a FASE II do presente Estudo do CGEE, através de 

entrevistas, questionários, reuniões e Oficinas específicas, em concordância com a 

Metodologia26 de abordagem proposta. 

A Figura 7, a seguir, apresenta a Cadeia Produtiva do Setor Nuclear 

Brasileiro, com os elos de Mineração, Combustível Nuclear, Usinas Nucleares, como 

foco deste relatório, e os demais elos complementares. Em particular, a Figura 7 

indica os principais atores do setor nacional e internacional envolvidos, direta e 

indiretamente, com a Cadeia Produtiva do Setor Nuclear brasileiro. 

 

 

                                            
26 CGEE – Metodologia de Estudo – Cadeia de Suprimento do  Programa Nuclear Brasileiro, Brasília, DF, 2009.   
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Figura 6 – Ciclo do Combustível Nuclear. 
 
 
 

 
 

Figura 7 – Cadeia Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 



36 

6.2. Elo de Mineração 

A Figura 8 apresenta o detalhamento do elo de Mineração da Cadeia 

Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro. 

Empresa foco: INB. 

 

Figura 8 – Cadeia Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro – elo de Mineração. 

 

6.3. Elo de Combustível Nuclear 

A Figura 9 apresenta o detalhamento do elo Combustível Nuclear da Cadeia 

Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro. 

Empresa foco: INB e CTMSP. 

 

Figura 9 – Cadeia Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro – elo de Combustível Nuclear. 

 

 

 

 



37 
 

6.4. Elo de Usinas Nucleares 

A Figura 10, a seguir, apresenta o detalhamento do elo de Usinas Nucleares 

da Cadeia Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro. 

Empresa foco: ELETRONUCLEAR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Cadeia Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro – elo de usinas nucleares. 

 

6.5. Visão Detalhada da Cadeia Produtiva do Setor Nuclear Brasileiro  

A Figura 11 apresenta o detalhamento da Cadeia Produtiva do Setor 

Nuclear Brasileiro e seus principais atores envolvidos. 

 

3.1 – Pré-construção 
 

a) Planejamento e licenci-
amento ambiental e 
nuclear. 

b) Financiamento e servi-
ços legais. 

c) Serviços de consultoria 
na área nuclear. 

d) Serviços de engenha-
ria e projeto. 

 

3.2 - Construção 
 

a) Gerência de projeto. 
b) Edificação e constru-

ção 
c) Suprimento de equi-

pamentos. 
I. Equipamentos do 

NSSS 
II. Turbina e gerador. 
III. Balance of plant 

d) Montagem eletrome-
cânica. 

e) Suprimento de com-
bustível. 

f) Comissionamento. 
 

3.3 - Operação 
 
a) Operação e manuten-

ção. 
b) Suprimento de cargas 

e recargas de com-
bustível. 

c) Serviços técnicos de 
engenharia. 

d) Armazenagem e guar-
da de rejeitos. 

 
 

 3.4 - Descomissionamento 
 
a) Eletrônica e Planeja-

mento e licenciamento. 
b) Desmontagem e segre-

gação. 
c) Disposição final. 
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Figura 11 – Visão Detalhada da Cadeia Produtiva Nuclear Brasileira, com os principais atores 

envolvidos. 

 

6.6. Elo de Mineração e Beneficiamento- Obtenção do (U3O8) 

                      

  Fonte: INB, 2010. 

A mineração é a primeira etapa do ciclo do combustível. Encontram-se 

vestígios de urânio em quase todas as rochas da crosta terrestre, embora este não 

seja muito abundante em depósitos concentrados. O minério de urânio mais 

comum e importante é a uraninita, composta de UO2. Alguns outros minerais que 

contêm urânio são a euxenita, a carnotita, a branerita, a torbernite e a coffinita. Os 

principais depósitos destes minérios situam-se no Canadá, Austrália e Rússia. 

Após o conjunto de operações, que têm como objetivo descobrir uma jazida e fazer 
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sua avaliação econômica - prospecção e pesquisa - determina-se o local onde será 

realizada a extração do minério do solo, e o início dos procedimentos para a 

MINERAÇÃO e para o BENEFICIAMENTO.  

A maior parte do minério de urânio é extraída em minas a céu aberto ou 

subterrâneas. O teor do minério de urânio é muitas vezes menor que 0,59%. 

Portanto, grandes quantidades de minério têm que ser extraídas para obter 

quantidade significativa de urânio. O minério de urânio é extraído em minas a céu 

aberto ou subterrâneas. Recentemente, tem se desenvolvida a técnica chamada 

ISL, onde as soluções são bombeadas diretamente no corpo mineral sem que haja 

a remoção de material (lavra). A vantagem é o menor custo de extração, 

especialmente importante durante a fase de baixos preços do urânio (início da 

década). O minério extraído em minas a céu aberto ou subterrâneas é britado, 

moído e lixiviado em tanques com agitação mecânica seguido de filtração. A 

técnica de lixiviação em pilhas, quando usada evita as etapas de moagem, 

lixiviação mecânica e filtração. Esta operação é geralmente realizada em uma 

usina de beneficiamento do urânio próxima das minas para facilitar o transporte. Na 

maioria dos casos, o ácido sulfúrico é usado como agente de lixiviação, mas a 

lixiviação alcalina também pode ser utilizada. Como o agente de lixiviação não 

somente extrai o urânio do minério, mas também vários outros componentes como 

o molibdênio, vanádio, selênio, ferro, chumbo e arsênico, o urânio deve ser 

separado da solução de lixiviação. Na usina de beneficiamento o urânio depois de 

extraído do minério é purificado e concentrado (com operações de extração por 

solventes, separação por precipitação e secagem) sob a forma de um óxido de cor 

amarela, o concentrado de urânio, também conhecido como yellow cake, que é 

embalado e transportado em tambores, servindo como a matéria-prima para as 

etapas seguintes de conversão e enriquecimento na produção do combustível 

nuclear.  

6.6.1. Reservas Mundiais 

Segundo o chamado Red Book da AIEA, mesmo com a esperada 

duplicação das necessidades de urânio para 2030, “as necessidades anuais de 

urânio subiriam para um patamar entre 94 e 122 mil toneladas, baseadas nos tipos 

atuais de reatores. As atuais reservas de urânio identificadas são adequadas para 
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atender tal expansão”. No caso particular do Brasil existem reservas comprovadas 

de urânio com capacidade para abastecer as usinas nucleoelétricas em operação, 

construção ou planejadas até 2030, durante toda a sua vida útil, com apenas um 

terço do território nacional prospectado.  

A Tabela 5 apresenta estimativas fornecidas pela AIEA, mostrando os sete 

primeiros países (Brasil é o 7º) detentores de reservas de urânio com custo abaixo 

de US$ 130/kg U. 

Tabela 5 - Reservas de Urânio (< de US$ 130/kg U) 

PAÍS t U103 % 

Austrália 1.673 40,0 

Cazaquistão 651 16,0 

Canadá 485 12,0 

Rússia 480 12,0 

África do Sul 295 7,0 

Namíbia 284 7,0 

Brasil 279 6,0 

TOTAL 4.147 100 

 
Fonte: OECD NEA & IAEA, Uranium 2009 
 
 

6.6.2. Reservas brasileiras 

As reservas brasileiras de urânio, apresentadas oficialmente como da ordem 

de 309.000 toneladas de U3O8  “in situ”, entre as medidas e inferidas (classificação 

da AIEA). Para fins de contabilização, devem ser consideradas somente as 

reservas ditas “entamboradas”, isto é, aquelas que se consegue processar e 

colocar em tambores.  

A experiência mundial é de que, das reservas medidas e inferidas “in situ”, 

se consegue “entamborar” uma parte, que em alguns casos pode atingir cerca de 

50%, por razões de precisão na avaliação, economicidade, facilidade de acesso a 

produtos agregados e outras. Assim, deve-se ser cauteloso quanto a considerar o 

valor real das reservas nacionais. Atualmente, a INB explora as reservas de Caetité 

(100.000 ton) e está sendo contratada a exploração das reservas de ltataia, Ceará, 



41 
 

da ordem de 140.000 toneladas. As demais reservas contabilizadas, não foram 

consideradas nessa primeira avaliação, conforme Tabela 6. 

Tabela 6 - Reservas Brasileiras. 

Ocorrência Medidas e Indicadas Inferidas TOTAL 

Depósito-

Jazida 

< 40 US$/Kg 

U 

< 80 US$/Kg 

U 
Sub-Total 

< 80 US$/Kg 

U 

< 80 US$/Kg 

U 

Caldas (MG)  500 500 4.000 4.500 

Lagoa 

Real/Caetité 

(BA) 

24.200 69.800 94.000 6.770 100.770 

Itataia/Santa 

Quitéria (CE) 
42.000 41.000 83.000 59.500 142.500 

Outras    61.600 61.600 

TOTAL 66.200 111.300 177.500 131.870 309.370 

Fonte: INB, 2009.             

A Figura 12 apresenta uma vista aérea da mina de Caetité. 

                          

Figura 12 - Vista aérea da Mina de Caetité. 

A Tabela 7 estabelece a relação entre os custos de exploração e o potencial 

de geração acumulado, tomando-se em conta as reservas avaliadas para o urânio 
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em nosso país, enquanto que a Tabela 8 apresenta o custo do combustível nas 

diferentes etapas de produção. 

 

Tabela 7 - Relação entre os custos de exploração e o potencial de geração. 

Custos de exploração 
Reservas  

t U3O8 

Potencial de Geração 

MW 

< 40 US$/Kg U 66.200  8.000  

< 80 US$/Kg U 177.500  21.000  

< 80 US$/Kg U 

(inclusive inferidas) 
309.370  35.000  

 
Fonte: Uranium Information Centre LTD 

 

Tabela 8 - Custo do combustível nas diferentes etapas de produção. 

ETAPA 
PESO 

(Kg) 

CUSTO 

(US$/Kg) 
CUSTO DA 

ETAPA 

Óxido de Urânio 8,0 94,82 758,56 

Conversão 7,0 11,50 80,50 

Enriquecimento 4,8 127,00 609,60 

Fabricação 1,0 240,00 240,00 

CUSTO TOTAL (1 KG) 1.688,66 

 
Fonte: Uranium Information Centre LTD 
 
 

Uma central como Angra 2 ou 3, de 1350MW, consome na sua vida útil, 

considerada de 60 anos, da ordem de 19.200 toneladas de U3O8. Uma central de 

1000 MW deve consumir da ordem de 15.000 toneladas de U3O8 durante a sua 

vida útil. Assim, considerando que se tem Angra 2 e 3, e conforme  o PNE – Plano 

Nacional de Energia, mais 8 centrais de 1000 MW até 2030 deve comprometer  

cerca de 130.000 toneladas  de U3O8 para o programa nuclear nacional previsto 

até aquele ano, conforme apresentado na Tabela 9. 

 



43 
 

Tabela 9 - Produção de Urânio para suprir a demanda das Usinas Angra 1, 2, 3 e das Usinas 
planejadas no PNE 2030. 

 

DEMANDA DE URÂNIO 
Toneladas de U3O8 

Angra 1 4.800 

Angra 2 16.000 

Angra 3 19.200 

N1 15.000 

N2 15.000 

N3 15.000 

N4 15.000 

N5 15.000 

N6 15.000 

TOTAL 130.000 

          Fonte: PNE, 2030. 

O planejamento da INB prevê iniciar a lavra subterrânea na anomalia 13, em 

Caetité, assegurando um aumento na produção atual (estima-se que Caetité tenha 

50 mil toneladas a mais do que o previsto originalmente) e iniciar a lavra e 

beneficiamento de 80.000 toneladas da jazida de Itataia/Santa Quitéria, no Ceará, 

em sociedade com uma empresa interessada em explorar o fosfato, mineral 

associado ao urânio nessa jazida e usado como fertilizante. Um contrato de 25 

anos foi assinado com a empresa privada Galvani e a perspectiva da INB é de que 

Santa Quitéria tenha capacidade para produzir 240.000 toneladas por ano de 

fosfato e 1.600 toneladas de minério de urânio. A empresa privada vai investir US $ 

350 milhões no projeto. Santa Quitéria produzirá 800 toneladas de urânio em 2011 

e, depois, gradualmente aumentará a produção para 1.600 toneladas permitindo, 

mais tarde, ao Brasil produzir mais de 1.000 toneladas de metal em excesso, 

considerando atendida a demanda das novas usinas a serem instaladas.  

A INB vai investir em vários projetos nos próximos cinco anos para que o 

Brasil se torne autossuficiente na produção de combustível nuclear27. Até 2015, a 

empresa deseja realizar, em escala industrial, todo o ciclo, que vai desde a 

mineração até a montagem dos elementos combustíveis que são inseridos nos 

reatores das usinas de Angra. Os investimentos atingirão também a unidade da 

                                            
27 Fonte nuclear - ANO 14 - NO. 26 - 26 DE OUTUBRO DE 2009 
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empresa na cidade de Resende. Para isso, a INB planeja aumentar a produção de 

urânio e ampliar a capacidade da sua unidade de enriquecimento. Também 

pretende instalar uma planta de conversão de concentrado de urânio em gás 

hexafluoreto de urânio, única etapa do ciclo do combustível nuclear que ainda não 

é feita no Brasil. 

 
Sugestão: 

 

 

  

O objetivo da INB é atender ao aumento da demanda por urânio que 

ocorrerá no país a partir da próxima década. Esse acréscimo começará com a 

entrada em operação de Angra 3, prevista para maio de 2015, que representará 

um consumo adicional de urânio de cerca de 320 toneladas por ano. O 

planejamento prevê que em 2015 a produção brasileira total de U3O8 possa atingir 

de 1600 a 2000 toneladas anuais. 

A empresa também trabalha com um cenário de entrada em operação de 

mais seis reatores de mil megawatts cada até 2034, que demandariam anualmente 

250 toneladas de urânio por reator, que representaria, no total, 1,5 mil toneladas 

anuais. Juntando-se a esse número o consumo das três usinas nucleares de 

Angra, a INB precisaria de uma produção anual de 2,3 mil toneladas de urânio, que 

já terá sido ultrapassada em 2017.  

A INB também prevê um aumento nas reservas brasileiras do minério. 

Tranjan (2009)28, presidente da INB, afirma que se pode chegar a 1,109 milhão de 

toneladas, sem problemas para suprir a demanda das usinas nucleares que 

entrarão em operação até 2034. Afirma, ainda, que a INB quer conquistar uma fatia 

do mercado internacional de urânio, mas, para que isso aconteça, antes se faz 

necessária uma decisão por parte do comitê interministerial sobre a questão. "As 

decisões sobre os rumos do Programa Nuclear Brasileiro é que permitirão exportar 

ou não urânio. À contabilidade atual falta adicionar as jazidas de Rio Cristalino, no 

                                            
28 TRANJAN, A- INB quer auto-suficiência até 2014 – DIARIO DO VALE - Publicado em 27/10/2009. 

O principal insumo para a produção de U₃0₈  é o ácido sulfúrico,  que 
é produzido a  partir o  enxofre.  Assim, deve-se ter maior 
conhecimento da produção nacional de enxofre, e deste ácido. 
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Pará, e de Pitinga, no Amazonas. Estima-se que cada uma tenha cerca de 150 mil 

toneladas de urânio. Atualmente a empresa negocia um acordo para a exploração 

do urânio de Pitinga (localizada a 120 quilômetros de Manaus), com a mineradora 

peruana Minsur, que comprou a jazida da antiga proprietária, a Paranapanema. 

Uma evidência da importância estratégica da jazida de Pitinga na Amazônia 

é que, apenas em sua fase inicial, permitirá o aproveitamento de mais de 200 

milhões de toneladas, já dimensionadas, de minérios contendo nióbio, tântalo, 

urânio, zircônio e terras raras, todos considerados de alto valor, por serem 

utilizados em ligas metálicas de alta resistência, fundamentais para a fabricação de 

aeronaves, foguetes e equipamentos sujeitos a grandes variações de 

temperaturas. Apenas como referência, basta citar que uma turbina de um caça 

tipo F-100 requer 171 libras (aprox. 77 kg) de nióbio e três libras (aprox. 1,4 kg) de 

tântalo. O Brasil possui a quase totalidade das reservas conhecidas de nióbio do 

mundo e sua maior incidência localiza-se precisamente no Alto Rio Negro, 

Amazonas, numa área transformada em reserva natural devido a pressões de 

grupos ambientalistas internacionais.  

Além disso, com apenas um terço do território nacional prospectado, o Brasil 

coloca-se como a sexta maior reserva de urânio do mundo, e é muito provável que 

com a entrada da exploração de Pitinga e outras, o país poderá subir para o 

terceiro ou quarto lugar. Levando-se em conta a geologia do Brasil, a INB calcula 

que ainda possa haver cerca de 450 mil toneladas adicionais espalhadas pelo país. 

Para descobrir o real tamanho das reservas brasileiras, a empresa vai retomar a 

prospecção. Conforme a INB, essa atividade não é feita no país desde o fim dos 

anos 80 e é importante fazer prospecção, pois esse conhecimento permite ao 

governo tomar decisões estratégicas. Diversas anomalias e ocorrências de urânio, 

detectadas na época como, por exemplo, as ocorrências na região norte de Pitinga 

e Rio Cristalino, tinham perspectivas promissoras, porém não foram pesquisadas, 

mas que poderiam ser reativadas agora e integradas às reservas medidas 

atualmente. 

Pode-se verificar, pelas considerações acima, que não existe folga 

significativa nas reservas conhecidas para esse programa de médio prazo. Assim, 

a situação no momento atual é confortável, mas requer que se prossiga com a 
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prospecção de urânio no território nacional para expandir e conhecer o seu real 

potencial uma vez que somente uma fração do território foi prospectada, na década 

de 70 e de 80, usando uma tecnologia incipiente em relação às técnicas atuais. 

 

6.7. Elo de Conversão de Concentrado de Urânio em UF6 

 

                                 
 Fonte: INB, 2010. 

 

É a transformação do concentrado de urânio em hexafluoreto de urânio (UF6). 

Na usina de conversão, o urânio, sob a forma de yellowcake, é dissolvido e 

purificado, obtendo-se então o urânio nuclearmente puro. A seguir, é convertido 

para o estado gasoso, o hexafluoreto de urânio (UF6), para permitir a transformação 

seguinte que é o enriquecimento isotópico. 

A conversão de U3O8 em UF6 é uma etapa ainda não implantada pela INB, 

porém a tecnologia é dominada na escala piloto pelo CTMSP. Geralmente, somente 

se justifica construir uma usina para grandes capacidades de produção. A 

conversão, que atualmente é feita na França, também será nacionalizada pela INB, 

construindo uma fábrica para realizar o processo, com tecnologia do CTMSP. A 

unidade da INB entrará em operação em 2015 e produzirá 1,5 mil toneladas de 

hexafluoreto de urânio por ano, o suficiente para satisfazer toda a demanda 

nacional.   

A produção de 1500 t anuais de serviços de conversão seria o mínimo 

necessário para ser razoavelmente econômica a construção de uma planta, 

segundo dados, de 1980, da British Nuclear Fuel Ltd. Um fator a ser considerado, no 
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caso do Brasil, é que se deve agregar ao preço da conversão o valor do transporte 

uma vez que os serviços atualmente são feitos no exterior, no hemisfério norte. 

Porém, como na situação presente o enriquecimento também e feito no exterior, o 

preço do transporte teria que ser pago de qualquer maneira para um dos serviços 

contratados externamente.  No futuro, quando a usina de enriquecimento estiver 

plenamente operando no Brasil, deve-se reavaliar o break even-point novamente, 

incluindo nessa ocasião o preço do transporte no custo dos serviços de conversão 

realizados no exterior. No estágio atual, a conversão e o enriquecimento não 

parecem trazer problemas estratégicos quando o propósito final é a produção de 

energia. Além disso, existem vários fornecedores internacionais e o Brasil faz parte 

do grupo dos supridores de serviços do ciclo, não havendo restrição política para 

suprimentos nessa área.  

A previsão da WNA - World Nuclear Association, para serviços de conversão 

no mundo, apresenta um déficit no médio prazo; porém, como se trata de uma 

tecnologia aberta e dependente somente de investimentos, essa deficiência não 

deve ser preocupante, pois haverá sempre algum investidor para um mercado 

existente.  

6.8. Elo de Enriquecimento Isotópico 

           
 Fonte: INB, 2010. 

O urânio U235 é o isótopo físsil responsável pela reação em cadeia nos 

reatores nucleares. A operação de enriquecimento do urânio tem por objetivo 

aumentar a concentração do urânio 235 acima da natural - o urânio natural contém 

apenas 0,7% de urânio 235, 99,3% de U238 e traços de U234,- para em torno de 3%, 
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permitindo sua utilização como combustível para geração de energia elétrica, que é 

o utilizado em reatores do tipo PWR em uso no Brasil. 

Foram desenvolvidos vários processos de enriquecimento de urânio, entre 

eles a difusão gasosa e a ultracentrifugação (em escala industrial), o do jato 

centrífugo (em escala de demonstração industrial) e um processo a Laser (em fase 

de pesquisa). Por se tratarem de tecnologias sofisticadas, os países que as detêm 

oferecem empecilhos para que outras nações tenham acesso a elas. Para separar 

o isótopo de U235 do U238, o método mecânico se mostrou eficiente, utilizando uma 

máquina centrífuga para separação.  

 Em termos simples, a ultracentrífuga (Figura 13, a seguir) segue o mesmo 

princípio das centrífugas domésticas, usadas para preparar alimentos: propicia a 

separação do material de maior peso, que é jogado para a parede do recipiente, 

daquele de menor peso, que fica mais concentrado no centro. No processo 

chamado de enriquecimento acontece algo semelhante. O U235 é apenas 

ligeiramente mais leve que o U238. Para o combustível nuclear interessa apenas o 

isótopo 235, que é físsil. E como no urânio natural há uma quantidade muito 

pequena de U235, é preciso fazer essa separação, ou aumentar a concentração do 

urânio físsil, conforme requerido nos reatores do tipo PWR. 

Dentro da centrífuga, o isótopo de urânio 235 tende a concentrar-se mais no 

centro, e o 238 fica mais próximo à parede do cilindro. Duas tubulações de saída 

recolhem o urânio, sendo que numa delas segue o urânio que tiver maior 

concentração de isótopos 235 (urânio enriquecido), e na outra, o que tiver mais 238 

(urânio empobrecido).  
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Figura 13 - Esquema de funcionamento de uma ultracentrífuga. 

   Fonte: INB, 2010. 

 

Desta forma o urânio é repassado para outra centrífuga e assim por diante, 

em um processo em estágios denominado cascata (Figura 14). No final dessa 

cascata é recolhido o urânio com maior nível de enriquecimento, enquanto que na 

base permanece o empobrecido.  

 

Figura 14 - Esquema de uma cascata ideal de centrífugas 

        Fonte: INB, 2010. 
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A eficiência de separação unitária das centrífugas é muito pequena, sendo 

necessária uma bateria de máquinas para permitir a obtenção de maior quantidade 

de urânio enriquecido. Atualmente, o processo de enriquecimento é efetuado no 

exterior e enviado em cilindros para a FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - 

Reconversão. Parte desta etapa já é realizada no país, na FCN, com a utilização 

de tecnologia desenvolvida pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - 

CTMSP. Este contrato de implantação foi assinado em julho de 2000 para 

processar no País em escala industrial, em médio prazo, o enriquecimento de 

urânio através do processo de ultracentrifugação. Enquanto a INB não dispor de 

capacidade suficiente de enriquecimento, este continuará sendo feito, na Alemanha 

e Holanda, pelo consórcio europeu URENCO.  

Os serviços de enriquecimento estão sendo oferecidos por quatro 

supridores principais: 

▪ USEC - United States Enrichment Corp, (substituindo o DOE- 

Department of Energy dos Estados Unidos); 

▪ Areva/EURODIF (França e associados);  

▪ AEP (Ministério de Energia Atômica da Rússia); e 

▪ URENCO (Reino Unido, Holanda e Alemanha). 

         

e por dois outros supridores de menor porte: 

▪ CNEIC - Chinese Nuclear Energy Industry Co.; e 

▪ JNFL - Japan Nuclear Fuels Ltd.  

 

Os processos industriais são a difusão gasosa, empregado pela USEC e 

EURODIF, a centrifugação que é empregada pela URENCO, AEP, JNFL e CNEIC. 

Os outros métodos (Laser, CRISLA, etc.), ainda se encontram no estágio de 

pesquisa e desenvolvimento. 

O enriquecimento de urânio atualmente também não é um suprimento 

passível de ser critico no caso do Brasil pelas mesmas razões apresentadas para a 

conversão, quanto a boicote ou a restrição. 

 

 



51 
 

Sugestão:  
 
 
 
 
 

 

O suprimento do enriquecimento de origem nacional para as usinas do 

Programa Nuclear é uma questão de vontade  política,  uma vez que o ritmo da 

expansão dessa capacidade depende somente de investimentos do Governo. 

Sugestão:  
 
 
 
 
 

 

O Brasil começou a produzir urânio enriquecido em escala industrial a partir 

de fevereiro 2009 nas instalações das Indústrias Nucleares do Brasil, localizada em 

Resende, no Rio de Janeiro. A expectativa da INB é produzir, até 2012, todo urânio 

enriquecido utilizado na usina nuclear de Angra 1 e 20% do combustível para 

Angra 2. Existe, também, o interesse da INB de buscar obter um excedente de 

produção, de modo a entrar no mercado internacional de enriquecimento. A fábrica 

conta com três cascatas de ultracentrífugas montadas em série e com previsão de 

alcançar o total de dez cascatas de ultracentrífugas em funcionamento. 

Prevê-se que a unidade sofrerá sucessivas ampliações, alcançando a 

produção de 2,4 mil toneladas em 2018, 3,6 mil toneladas em 2024 e 4,8 mil 

toneladas em 2034. A produção trará ao Brasil uma economia significativa, com o 

valor gasto pelo país para enriquecer o urânio no exterior. O Brasil será o nono 

país a dominar o processo de enriquecimento do mineral. 

 

 

As centrifugas a serem operadas pela INB são fabricadas e fornecidas pelo 
CTMSP. Assim, uma avaliação da capacidade de produção daquele centro 
bem como dos insumos necessários para produzir as centrifugas deve ser 
considerado no estudo da cadeia de suprimento. 
 

Uma avaliação deve ser feita para verificar o valor dos “déficits” projetados no 
tempo, numa comparação entre a capacidade de produção agregada ao 
sistema e a expansão das usinas em operação, para verificar as ordens de 
serviços externas necessárias ate 2030. 
 



52 
 

6.9. Elo de Reconversão do UF6 em Pó de UO2                                                                                                                

                           
  

Fonte: INB, 2010. 

O hexafluoreto de urânio (UF6) é transformado em dióxido de urânio (UO2). 

Reconversão é o retorno do gás UF6 ao estado sólido, sob a forma de pó de 

dióxido de urânio (UO2). No estado sólido, em recipientes cilíndricos, o urânio 

enriquecido, na forma de hexafluoreto de urânio (UF6), é levado para aquecimento 

no vaporizador. A 100°C o UF6, já no estado gasoso, é misturado com outros dois 

gases: gás carbônico (CO2) e gás amoníaco (NH3), em um tanque precipitador, 

contendo água desmineralizada pura, conforme ilustrado na Figura 15, a seguir. 

 

 
 
Figura 15 - Reconversão do UF6 em Pó de UO2. 

Fonte: INB, 2010. 
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A reação química entre estes compostos produz o tricarbonato de amônio e 

uranila (TCAU), sólido amarelo insolúvel em água. Em seguida, o conteúdo do 

precipitador é bombeado para filtros rotativos a vácuo, onde o pó de TCAU é seco 

e transportado para o alimentador do forno. No forno de leito fluidizado, à 

temperatura de 600° C, o TCAU é alimentado juntamente com gás hidrogênio (H2) 

e vapor d'água. O produto gerado, o dióxido de urânio (UO2), ainda instável, é 

descarregado no estabilizador, onde recebe a adição de gás nitrogênio (N2) e ar. 

Após a estabilização, o UO2 é transportado para grandes caixas giratórias 

misturadoras, os homogeneizadores, onde este pó é estabilizado com ar seco, 

estando pronto e à disposição da Fábrica de Combustível Nuclear-FCN. 

A reconversão do UF6 em U02 (dióxido de urânio) e a fabricação de 

pastilhas são processadas nas dependências da INB, que tem capacidade para até 

120 t anuais de urânio. Essa capacidade pode atender até quatro centrais, sendo 

necessário ser expandida para o programa previsto de um total de 6 centrais ate 

2034. Outra vez, o problema não parece ser limitado à tecnologia, mas à vontade 

política, uma vez que se trata de investimento do Governo. De acordo com Esteves 

(2009) 29 , algumas questões podem aparecer devido a que o processo usado 

atualmente, pela INB, na reconversão, é o conhecido como “via - úmida”, gerador 

de muitos rejeitos, e deve-se dar preferência (na expansão) pelo processo “via - 

seca”, do qual a INB não domina a tecnologia.  Acrescenta, ainda, que a avaliação 

das opções e do programa de expansão da unidade de reconversão da INB deve 

ser uma das pesquisas do estudo da cadeia de suprimentos. Da mesma forma, os 

insumos usados para os serviços de reconversão, pela INB, devem fazem parte da 

análise desta cadeia. 

Sugestão:  
 
 
 
 
 

                                            
29- ESTEVES,R.- Estudo da Cadeia de Suprimentos da área Nuclear, março 2009. 

Verificar com a INB os planos futuros de adoção do processo de “via - seca”, 
os custos e insumos relativos à adoção deste processo na expansão 
prevista. 
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6.10. Elo de Fabricação de Pastilhas de UO2 

         

 
 
Fonte: INB, 2010. 
 

Duas pastilhas de urânio produzem energia suficiente para atender, por um 

mês, uma residência média em que vivam quatro pessoas. Estas pastilhas de 

dióxido de urânio (UO2), que tem a forma de um cilindro de mais ou menos um 

centímetro de comprimento e de diâmetro são produzidas na Fábrica de 

Combustível Nuclear (FCN) - Pastilhas, que após serem submetidas a diversos 

testes - dimensionais, metalográficos e químicos - estarão aptas a compor o 

Elemento Combustível, para as centrais nucleares (Figura 16 a seguir). 

 

                  
 

      Figura 16 - Fabricação de pastilhas de UO2. 

      Fonte: INB, 2010. 

 

Após o processo de mistura (homogeneização), o pó de UO2 é transportado 

para uma prensa rotativa automática, onde são produzidas as pastilhas. Nesta fase 
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do processo são chamadas de "pastilhas verdes" que,  ainda relativamente frágeis, 

são encaminhadas ao forno de sinterização, sob temperatura de 1750° C, em 

processo semelhante ao da fabricação de cerâmicas, onde adquirem resistência 

(ou endurecimento) necessária às condições de operação a que serão submetidas 

dentro de um reator de uma usina nuclear. As pastilhas sinterizadas passam, 

ainda, por uma etapa de retificação para ajuste fino das dimensões. Após a 

retificação todas as pastilhas sinterizadas são verificadas através de medição a 

laser, que rejeita aquelas cuja circunferência estiver fora dos padrões adequados. 

As pastilhas sinterizadas aprovadas são acondicionadas em caixa e armazenadas 

adequadamente num depósito existente dentro da FCN Pastilhas. Os 

equipamentos são mantidos sob ventilação/exaustão controladas, visando à 

manutenção da boa qualidade do ar no interior da fábrica.  

A INB planeja ainda construir uma nova fábrica de produção de pó e de 

pastilhas, que entrará em operação em 2020, para atender à demanda das usinas 

previstas no PNE 2030. 

 

6.11. Elo de Fabricação de Elementos Combustíveis 

     

 
 

Fonte: INB, 2010. 

O elemento combustível é composto pelas pastilhas de dióxido de urânio 

montadas em tubos de uma liga metálica especial, o Zircalloy, formando um 

conjunto de varetas, cuja estrutura é mantida rígida por reticulados chamados 
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grades espaçadoras. O Elemento Combustível é a fonte geradora do calor para 

geração de energia elétrica, em uma usina nuclear, devido à fissão de núcleos de 

átomos de urânio. 

O Elemento Combustível, cujo desenho apresenta-se na Figura 17 é um 

conjunto de 235 varetas combustíveis fabricadas em Zircalloy e rigidamente 

posicionadas em uma estrutura metálica, formada por grades espaçadoras, 21 

tubos-guias e dois bocais, um inferior e outro superior. Nos tubos-guias são 

inseridas as barras de controle da reação nuclear. Antes de serem unidas a estes 

tubos por solda eletrônica, as grades espaçadoras são alinhadas por equipamentos 

de alta precisão. A solda das extremidades das varetas se dá em atmosfera de gás 

inerte e sua qualidade é verificada por raios-X. 

                 

  Figura 17 - Ilustração dos componentes e montagem do Elemento Combustível. 

Fonte: INB, 2010. 
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As pastilhas de urânio, antes de serem inseridas nas varetas combustíveis, 

são pesadas e arrumadas em carregadores e secadas em fornos especiais. 

Simultaneamente, os tubos de Zircalloy têm suas medidas conferidas por testes de 

ultrassom e são minuciosamente limpos. Somente então as pastilhas são 

acomodadas dentro das varetas sob a pressão de uma mola, afastada do urânio 

através de isolantes térmicos de óxidos de alumínio.  

Um elemento combustível supre de energia 42.000 residências médias 

durante um mês. A fabricação do elemento combustível (EC) também é feita pela 

INB, em Resende, na Fábrica de Combustível Nuclear - FCN - Componentes e 

Montagem, onde é produzido, obedecendo a severos padrões de qualidade e 

precisão mecânica. A sua capacidade de fabricação e montagem é de cerca de 

120 EC’s por ano, devendo também necessitar de expansão para atender ao 

programa de construção de novas centrais ate 2034. Com isso, prevê-se que a 

capacidade de produção de elementos combustíveis também será ampliada a 

partir de 2018. Contudo, essa expansão deve se ater a aquisição de alguns bancos 

de montagem e equipamentos críticos, não necessitando  de ampliação das obras 

civis. 

Os reatores a água (PWR, BWR, PHWR e LWGR) estão sendo empregados 

comercialmente há mais de 30 anos. Aproximadamente 96% da capacidade 

mundial instalada em centrais nucleares são com estes tipos de reatores e 88% 

são com centrais nucleares com reatores a água leve do tipo PWR e BWR. Os 

combustíveis para todas estas centrais são hoje fabricados em 21 países, com 

uma capacidade instalada total de cerca de 15.100 t U/a. 

Uma série de países está considerando a construção/expansão de fábricas 

de elementos combustíveis. Estes países ou já tem seus programas de centrais 

nucleares estabelecidos (Ucrânia, China, República da Coréia, México e Romênia) 

ou estão na fase inicial de implantação do programa (Indonésia, Egito e Turquia). 

Por outro lado, outro grupo de países com programas de centrais nucleares já 

estabelecidos, como a Finlândia e Suíça, não possuem fábricas de elementos 

combustíveis e não tem planos para implantá-las.  

A joint venture FRAMATOME / ANP é a maior supridora do mercado 

mundial de elementos combustíveis do tipo PWR (40%), seguindo-se da BNFL-
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Westinghouse-ABB, com 30% do mercado, a TVEL/KATEP supridora dos países 

da CEI e Europa do Leste, com 16% e a NFI e MNF suprindo o mercado japonês, 

com 4% cada e a Kepco Nuclear Fuel Company suprindo o mercado coreano, 3%. 

No que diz respeito ao mercado de elementos combustíveis para reatores do tipo 

BWR, a Global Nuclear Fuels, uma joint venture da GE, HITACHI e TOSHIBA, 

supre 46% do mercado, a Framatome-Siemens supre 28% do mercado, a BNFL-

Westinghouse 11%, a NFI 11% e a ENUSA 4%.  

O preço do elemento combustível depende de uma série de fatores como 

tipo de combustível utilizado, inclusão ou não de esquemas de gestão do 

combustível no núcleo, treinamento, etc. Assim, o custo de fabricação do 

combustível de reatores a água leve está na faixa de US$ 170 a 300/kg U. 

Esteves (2009)29 comenta muito apropriadamente que, na fabricação do 

Elemento Combustível, aparecem diversos insumos importantes que cabem ser 

mencionados (alguns considerados críticos) no estudo da cadeia de suprimentos. 

São eles: 

• Aços especiais que necessitam de programas de qualificação na 
indústria nacional. Alguns estão em andamento com a Acesita; 

• Ligas de zircônio e tubos especiais adquiridos no exterior de difícil 
possibilidade de nacionalização; 

• Chapas e arames na liga de Inconel, igualmente problemática de 
serem nacionalizadas; 

• Gás hélio com altíssima pureza, somente fornecido pelos USA; 

• Grades e tubos guias fabricados no exterior; 

• Barras de controle da operação dos reatores; e 

• Pastilhas de urânio-gadolineo, que estão em fase final de 
nacionalização pelo CTMSP. 

 
        Sugestão:  
 

 
 
 
 

 

 

Atentar para que sejam avaliados os insumos necessários a fabricação do EC 
e também a vulnerabilidade causada por uma possível interrupção do 
fornecimento. 
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7. ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO DE UMA USINA NUCLEAR 

E  SUAS ETAPAS 

 

  
 
Fonte: INB, 2009. 
 

As usinas nucleares são centrais termoelétricas - como as convencionais - 

compostas de um sistema de geração de vapor, uma turbina para transformação 

do vapor em energia mecânica e de um gerador para a transformação de energia 

mecânica em energia elétrica.  

A geração de vapor não ocorre em consequência da queima de um material 

combustível como o carvão e óleo, e sim devido à fissão de núcleos de átomos de 

urânio. Tem-se, assim a produção de energia elétrica através da fissão do núcleo 

do átomo.  

A retomada do programa nuclear brasileiro está, de fato, despertando 

grande interesse por parte de multinacionais pois existem cerca de US$ 24 bilhões 

previstos para serem investidos no setor até 2030,30 . As autoridades do setor 

elétrico brasileiro já receberam a visita de delegações de empresas estrangeiras 

que atuam no setor nuclear. 

                                            
30  Alerta em Rede 20/out/09. 
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Representantes dos fabricantes de reatores Westinghouse, dos EUA, e 

Areva, da França, realizaram seminários no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, 

mostrando suas novas tecnologias.  A terceira grande fabricante de reatores do 

porte projetado para o Brasil - em torno de 1 mil megawatts (MW) - a empresa 

russa Rosatom, também previu apresentar sua tecnologia às autoridades 

brasileiras.  Autoridades do setor manifestam a intenção de condicionar a escolha à 

transferência de tecnologia, sendo um dos objetivos atingir um índice de 

nacionalização de 70%. Angra 3 deve ser concluída com 54% das encomendas no 

País. Existe a intenção de construir, futuramente, aqui no país, grandes 

componentes nucleares, como o vaso do reator, geradores de vapor e 

pressurizadores. Os turbo geradores, porém, continuarão sendo importados. 

A empresa francesa Areva, realizou a aquisição da Waltec Equipamentos 

Elétricos, indústria da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Com a operação, a 

Areva passa a produzir, no país, transformadores do tipo seco e painéis de controle 

de baixa e média tensão, usados pela indústria de mineração, petróleo e gás, e 

geradoras de energia. A gigante mundial do setor, que fatura por ano 12 bilhões de 

euros, não vê a crise financeira como empecilho e está mantendo todos os seus 

planos de investimentos para o Brasil.  

O empreendimento de uma usina nuclear, desde o momento que é projetado 

até a sua desativação, passa basicamente pelas etapas apresentadas na Figura 

18. 
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Figura 18 - Representação das etapas do projeto a desativação de uma usina nuclear. 

Para o objeto deste estudo, durante a 1ª Oficina de Trabalho realizada em 

agosto de 2009, foi definido para os segmentos de Mineração, Combustível e 

Usinas Nucleares, o seguinte cenário de trabalho: 

� Usinas nucleares: 7 até 2025 (Angra 1, 2 e 3, mais 4 usinas); 

� Mineração e beneficiamento: 2 mil toneladas/ano até 2015 (atende a 
demanda das 7 usinas); 
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� Conversão e enriquecimento: produção nacional até 2014; 

� Reconversão: dobrar a capacidade com a segunda linha de produção até 
2015; e 

� Fabricação do combustível e montagem: automação. 

 

Também foram vistos como pontos críticos: 

� Recursos Humanos; 

� Licenciamento ambiental e nuclear; 

� Regime especial de compras e contratação; 

� Segurança do fluxo financeiro; e 

� Confirmação do escopo do PNB. 

 

No caso dos empreendimentos nucleares do Brasil, alguns aspectos 

positivos podem ser citados: 

▪ Planejamento governamental promovendo a inserção da solução nuclear 

no cenário energético nacional, conforme as projeções e análises 

constantes nos planos decenais de energia, PDE, e no Plano Nacional 

de Energia 2030, desenvolvido pela Empresa de Pesquisa Energética – 

EPE/Ministério de Minas e Energia - MME; e 

▪ A Eletronuclear (ETN), sendo a empresa nacional responsável pela 

construção e operação das centrais nucleares do país, detém a 

competência necessária adquirida ao longo dos anos de operação das 

usinas de Angra 1 e Angra 2. 

 

Não obstante, aspectos negativos também podem ser apresentados: 

▪  As interrupções e espaçamentos havidos na construção de Angra 2 e 3 

acarretaram  perda significativa de continuidade na capacitação de 

pessoal próprio e de formação de consultoria técnica  externa, 

significando  redução na capacitação  da indústria de suprimentos, já 

adquirida no passado; e 

▪  Ainda na fase de pré-construção é que se seleciona o tipo de reator, a 

área do sítio em que será instalado e a sua inserção no sistema gerador. 

A experiência de operação da ETN nas duas centrais atuais, já permite 
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certa desenvoltura nessa atividade, mas ainda é requerida a contratação 

de consultoria externa. 

7.1. Os participantes de um Projeto de Central Nuclear 

Os principais participantes diretos e indiretos de um projeto de central 

nuclear são: 

Governo – responsável pela política energética global e, em alguns casos, 

pelo financiamento. 

Mercado – formado por clientes que demandam suprimento de energia 

elétrica a preços competitivos. 

Proprietário – em última instância, o responsável pelo desenvolvimento do 

projeto completo. 

Empreiteiros EPC ou “Epecista” – empresas de engenharia, construção e 

comissionamento que são responsáveis, perante o proprietário, pela entrega da 

obra, de acordo com cronograma e orçamento. 

Fornecedores – são os responsáveis pelo fornecimento de equipamentos e 

tecnologia seja para o proprietário, empreiteiro EPC ou a uma joint venture ou 

consórcio, de acordo com cronograma e orçamento. 

Autoridades de Segurança – responsável pela resolução de todos os 

assuntos relacionados com a proteção da segurança pública e do ambiente, desde 

a fase de projeto até a operação da planta e de gestão do combustível irradiado. 

7.2. Os Riscos 

A implantação de uma usina nuclear exige a identificação e compreensão 

prévia dos diferentes riscos associados a um projeto de tal magnitude e 

complexidade. Alguns riscos são bastante semelhantes aos de qualquer projeto de 

investimento de energia, enquanto outros são claramente inerentes a uma unidade 

nuclear.  

Ao desenvolver um projeto, dever-se-á proceder a uma avaliação global do 

risco, que será revisto e atualizado no decorrer do próprio projeto.  
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Projetos nucleares são de capital intensivo, com cronogramas de execução 

de médio prazo, custos operacionais fixos significativos e custos de manutenção e 

combustível relativamente baixos. Além disso, são executados em ambiente de 

regulamentação rigorosa onde o regulador executa operações de inspeção da 

planta e tem autoridade para intervir na construção da unidade.  

 

7.3. Etapas do empreendimento 

7.3.1. Planejamento e Projeto 

A Figura 19 apresenta as principais etapas do planejamento e projeto de 

uma usina nuclear. 

       

 
Figura 19 – Principais Etapas do Planejamento e Projeto. 

 

Na fase de projeto, são definidos diversos cenários de eventos que 

poderiam ocorrer em um reator nuclear, assim como a forma de contorná-los, por 

ação humana ou, em última instância, por intervenção automática dos sistemas de 

segurança projetados com essa finalidade. São, ainda, avaliadas as conseqüências 

em relação aos equipamentos, à estrutura interna do reator e, principalmente, em 

relação ao meio ambiente. Fenômenos da natureza, como tempestades, vendavais 

e terremotos, e outros fatores de risco, como queda de avião e mesmo sabotagem 

são também levados em consideração no dimensionamento e no cálculo das 

estruturas físicas da unidade. Sob este enfoque, um rigoroso controle da qualidade 

garante que estruturas, sistemas e componentes, relacionados com a segurança, 

mantenham os padrões de qualidade especificados no projeto. Inspeções e 

auditorias são feitas continuamente durante a construção e, posteriormente, 

durante a operação. 
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A filosofia de segurança dos reatores nucleares é dirigida no sentido de que 

as usinas nucleares sejam projetadas, construídas e operadas com o mais elevado 

padrão de qualidade e confiabilidade.  

Sugestão:  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Sugestão:  
 
 
 

 

 

No caso brasileiro, a maioria das empresas de engenharia que adquiriram 

experiência na área de projetos e consultoria em engenharia nuclear, durante o 

projeto e construção de Angra 2, sofreram descontinuidade e/ou não existem mais.  

Uma avaliação das empresas remanescentes na área deve ser feita para verificar a 

sua capacidade atual em qualidade e quantidade de homens hora de assistência 

em projeto básico e engenharia detalhada em áreas especificas. 

Sugestão:  
 
   
 

 

 

A Tabela 10 apresenta a relação das empresas de engenharia atuais que se 

destacaram em faturamento em 2008 e com seguimento de serviços na área 

nuclear ou similar em complexidade como o setor de Óleo & Gás. 

 

Identificar e  pr o m ov e r  a  c a p a c i t a ç ão  d e  empresas de 
consultoria e capacidades nacionais na: 

• Seleção de locais adequados para implantação de centrais 
nucleares; 

• Preparação de relatórios de segurança para o 
licenciamento; 

• Preparação de Estudos de lmpacto Ambiental para 
Instalações Nucleares 

Avaliar, na montagem da cadeia de suprimentos, a 
disponibilidade no país, de empresas de consultoria dedicadas 
às questões de financiamento e os aspectos legais de 
contratação na área nuclear. 
 

Avaliar o potencial atual serviços de projeto e consultoria técnica 
de empresas privadas nacionais na área nuclear 
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Tabela 10 - Empresas de engenharia e seus seguimentos com experiência. 

 Fonte : ESTEVES,R.- Estudo da Cadeia de Suprimentos da área Nuclear, março 2009. 

7.3.2. Construção 

A Figura 20 apresenta as principais etapas da construção de uma usina 

nuclear.          

 

Figura 20 – Principais Etapas da Construção. 

Nesta etapa estão envolvidos os eventos de maior impacto para o 

empreendimento, que vão desde atrasos dispendiosos devido a problemas com o 

projeto, fornecimento de equipamentos, gerenciamento até construção e 

comissionamento. Esses eventos não são exclusivos da área nuclear, e podem ser 

repartidos entre o proprietário-operador da planta, o empreiteiro, os fornecedores 

de equipamentos e os financiadores. Os contratos podem prever um preço de 
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entrega fixo, com penalidades para atrasos e incentivos para a sua conclusão 

antes do previsto ou abaixo do orçamento.  

Um recente relatório da WNA (World Nuclear Association) tece uma análise 

sucinta referente a construção de reatores nucleares de nova geração, concebida 

para otimizar a implementação do projeto. Atesta que a construção desses novos 

reatores com componentes pré-fabricados, pré-montados e em módulos, usando-

se modelagem 3D, construção open-top e outras técnicas de construção mais 

avançados, podem contribuir fundamentalmente no controle do empreendimento. 

Os novos projetos de reatores incorporam conteúdo significativo de P&D e 

experiência de construção e operação. Além disso, os avanços nestes projetos 

incluem uma grande variedade de características de segurança.  

Por outro lado, os fabricantes de reatores e de equipamentos da área 

nuclear trabalham em cooperação com organismos nacionais e internacionais de 

regulamentação e segurança, com o objetivo de harmonizar os requisitos 

regulamentares para projetos de reatores em todo o mundo. Essa harmonização 

deverá reduzir os custos de fabricação, construção, manutenção e interrupções de 

abastecimento. Projetos padronizados podem ser produzidos em maior número 

possibilitando economias de escala. 

a) Gerenciamentos do Projeto 

Como os projetos nucleares são especialmente intensivos em capital, um 

gerenciamento eficaz do projeto é essencial para o controle de custos e o 

cumprimento dos prazos. Neste aspecto, os projetos nucleares são um pouco 

diferentes de qualquer outro grande projeto de construção, pois exigem pessoal de 

alta qualificação gerencial. No caso brasileiro, essa atividade não é delegada a 

terceiros sendo desenvolvida como um todo pela ETN, com o suporte de empresas 

de consultoria. 

Sugestão:  
 
   
 

 

 

Avaliar a capacidade existente da ELETRONUCLEAR para o seu 
desempenho como “main contractor”, bem como da engenharia 
consultiva nacional capaz de dar suporte ao gerenciamento da 
construção.  
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Voltando à questão da tendência internacional à padronização e 

modularização dos novos modelos de centrais nucleares, entende-se que estas 

vão diminuir significativamente o número de componentes, padronizando-os e 

incluindo o conceito modular, no qual, módulos operativos se repetirão ao longo da 

construção da central, tanto em conjuntos macros como em pequenas partes dos 

sistemas. Esses módulos pequenos são conjuntos de componentes interligados 

que passarão a ser montados fora do canteiro e fornecidos como conjuntos 

prontos. 

Além disso, o layout da central e sua ocupação de área estão sendo 

bastante reduzidos, com a finalidade de diminuir os custos, através de um 

processo repetitivo na construção, mesmo em sítios diferentes. Como bem 

caracteriza Esteves (2009)2
 , os novos projetos podem ser, de certa forma, como 

“pré-fabricados” onde os subconjuntos para formar o todo e o próprio todo já estão 

definidos com poucas margens de modificação, acrescentando que, nesse cenário, 

a participação dos suprimentos nacionais nesse tipo de projeto depende de uma 

avaliação cuidadosa, pois pode significar um aumento substancial nos custos.   

Naturalmente, caso seja definida uma sequência de projetos similares, como 

no caso de mais quatro centrais, os investimentos para implantar no país a 

infraestrutura necessária para suprir alguns desses produtos padronizados, pode 

compensar no longo prazo.  

Sugestão:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar, junto aos fabricantes das novas centrais qual a previsão de 
demanda prevista de equipamentos, materiais e serviços nacionais 
para cada uma, de modo a se conhecer melhor as necessidades 
específicas da cadeia de suprimentos e o percentual aproximado de 
equipamentos nacionais envolvidos. 
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b) Obras de Construção Civil 

A parte de edificação e construção civil é o setor no qual as empresas 

nacionais estão mais capacitadas, uma vez que obras das grandes hidroelétricas 

serviram para manter a capacidade e habilidade atualizada.  

Podem-se destacar como empresas de construção de grande porte, com 

nível para participar da fase de construção de centrais nucleares, aquelas da 

Tabela 11, salientando os seguimentos que se destacam com experiência. 

Tabela 11 - Relação das principais construtoras nacionais com possível competência para participar 
de construção na área nuclear 

 
     Fonte : Esteves (2009) 2 

 

Quanto aos insumos necessários para a construção civil, de certa forma 

commodities como o cimento, aço, argamassa, brita, formas de concreto, não 

serão problema, pois, além destes, o Brasil fabrica praticamente todos os itens 

necessários para a construção. Além disso, o que é necessário para a construção 

de uma central nuclear é relativamente pouco se comparado com as outras obras 

civis de porte, estando o mercado nacional perfeitamente apto ao atendimento, 

havendo pouca probabilidade de risco da falta de suprimentos da área de 

construção civil. 

c) Equipamentos e componentes 

Nesta área, cabe distinguir diferentes grupos, a saber:   
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GRUPOS DE EQUIPAMENTOS  

 
EQUIPAMENTOS DA PLANTA (NSSS -  Sistema de Produção de Vapor)  
         vasos de pressão do reator:  pressurizador, vaso do reator, geradores de vapor  
EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS 
         turbina, geradores, condensadores 
EQUIPAMENTOS AUXILIARES                                                                                          
         tanques, tubulações 

 

Muitos desses equipamentos são similares àqueles requeridos para plantas 

não nucleares, como as térmicas convencionais que usam combustível fóssil ou, 

ainda, as plantas químicas. A experiência no suprimento de componentes dessas 

plantas similares serve como início de qualificação para os suprimentos não-

nucleares do reator. 

c.1) NSSS - Nuclear Steam Supply System (Sistema Nuclear de 
produção  de vapor) 

Trata-se do sistema composto pelo reator, bombas de refrigeração do reator 

(e geradores de vapor para a água pressurizada) e tubulações associadas, usados 

para gerar o vapor necessário de modo a impulsionar a unidade do gerador da 

turbina de uma usina nuclear. Todo este sistema, em geral, faz parte do pacote 

oferecido pelos principais fabricantes de unidades de geração termonuclear. A 

principal restrição consiste dos equipamentos e elementos forjados 

c.1.1) Os Forjados  

Os vasos de pressão do reator são usinados a partir de componentes 

pesados forjados. Essa operação requer fornecedores especiais com prensas de 

capacidade da ordem de 10.000 toneladas que prensam lingotes de ate 600 

toneladas. 

Ressalte-se a restrição específica da grande disponibilidade de peças 

forjadas ou ultra-grandes, que são utilizados em diversas aplicações. A oferta de 

peças forjadas ultra ou muito grandes é fundamental para qualquer nova usina 

nuclear, sendo necessárias para a fabricação de vasos de pressão do reator e do 

gerador de vapor, espelho de tubos, pressurizadores e para as tubagens do circuito 

primário, bem como a turbina a vapor e rotores do gerador da turbina. Hoje em dia 
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existem poucos fornecedores mundiais desses forjados os quais tem limitada 

produção anual, na faixa de poucos conjuntos de componentes pesados por ano, 

por fornecedor. Além da capacidade de produzir grandes peças forjadas e ultra 

grandes, são necessárias as aprovações técnicas de certificação de qualidade, tais 

como as da American Society of Mechanical Engineers (ASME), o que pode levar 

alguns anos para ser alcançado. 

Com o renascimento das encomendas nucleares, esses suprimentos 

forjados, vão se tornar uma restrição na produção, ditando o ritmo máximo de 

construção de novas usinas no mundo. Como conseqüência, é esperado haver um 

aumento no preço desses suprimentos. Os fornecedores de forjados pesados, 

existentes atualmente no mundo, encontram-se listados a seguir, no Quadro 5.  

 
Quadro 5 - Principais fornecedores mundiais de forjados. 

PRINCIPAIS FORNECEDORES MUNDIAIS DE FORJADOS 

Japan Steel Works JAPÃO 

Doosan Heavy Industries and 
Construction   CORÉIA DO SUL 

CHFI — China First Heavy Industries CHINA 

Shanghai   CHINA 

Dongfang CHINA 

Areva —SFARsteel Creusot Forge   FRANÇA 

Sheffield FRANÇA 

OMZ lzhora JAPÃO 

 

A capacidade desses fornecedores varia de 2 a 5 conjuntos de componentes 

do reator por ano, com exceção da JSW, que planeja  aumentar sua capacidade 

para produzir cerca de 10 conjuntos anuais, em 2012. Esses suprimentos já se 

encontram em situação critica considerando que 49 reatores já estão em 

construção no mundo e existem mais de 136 novos reatores previstos, segundo a 

WNA - World Nuclear Association. 

A Forje Le Creusot está instalada na região de Borgonha, juntamente com 

cerca de 82 empresas que atendem ao setor nuclear, institutos de investigação e 

de instalações industriais que se uniram em um "cluster de competitividade". Um 

membro do cluster é a fábrica Areva Chalon, outro é a própria Forje Le Creusot, 
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uma das poucas unidades que podem produzir os pesados forjados de grau 

nuclear necessários para grandes componentes, como geradores de vapor. Um 

programa de investimentos da Areva vai trazer um aumento da produção de 

grandes componentes nucleares forjados - inclusive o vaso de pressão do reator 

(Figura 21) – a partir do aumento da produção de lingotes da Arcelor Mittal 

Industeel de 35.000 para 50.000 toneladas por ano. A Areva declarou, em meados 

de 2008, que a Forje Le Creusot poderia fazer 80% dos componentes de uma 

usina nuclear e que este número chegaria a 100%. 

 
 

Figura 21 - Vista de um vaso de pressão de um reator, forjado na LE CREUSOT. 

   Fonte: Forje Le Creusot, 2010. 

 

Em 2 de junho de 2009, o primeiro vaso de pressão (Figura 22) de um reator 

do tipo AP1000 começou a ser fabricado pela CHFI. Esta empresa tem duas 

unidades de prensa hidráulica de forjar com capacidade de 15.000 toneladas e 

12.500 toneladas que realizam a operação simultânea e que quebrou o recorde do 

setor com uma corrida de 7.000 toneladas. 
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Figura 22 - Etapas de fabricação de um vaso de pressão forjado na CHFI, China. 

    Fonte: CHFI, 2010. 

A NUCLEP, empresa estatal, responsável pela fabricação desses 

componentes no Brasil, executa somente a operação de usinagem mecânica e 

soldagem, a partir de forjados importados.  Assim, a restrição apontada acima 

atinge também o programa brasileiro previsto para a expansão de centrais 

nucleares.   

 Importante:  

 
   

 

 
 
 
 

c.1.2) Balance-of-Plant (BOP) 

O BOP consiste de componentes que são fornecidos normalmente para as 

áreas de petróleo e gás, química, aviação, açúcar e álcool e automotiva, dentre 

Análise do portfólio das empresas forjadoras pesadas, 
visando à disponibilidade de colocação de pedidos de 
componentes pesados no exterior. 
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outras. Apesar de o programa de garantia de qualidade exigido por estes 

segmentos industriais serem rigorosos, para a área nuclear os mesmos 

componentes terão que passar por uma qualificação específica. Isto se aplica, 

principalmente, no caso de válvulas, e elementos soldados que vão requerer 

certificação independente. 

c.1.2.1) Sistema de operação e controle 

Outro item desse conjunto de suprimentos do Balance of Plant, que é critico 

quanto à identificação de suprimentos nacionais, é o sistema de operação e 

controle. Esse sistema normalmente faz parte do projeto conceitual da central 

nuclear e costuma ser fornecido junto com a unidade. Pode-se, naturalmente, 

procurar inferir certos componentes ou subconjuntos eletrônicos de fabricação 

nacional. Estas modificações, no entanto, levam sempre a uma revisão do projeto 

com inclusão de HH de engenharia e inspeção, que não raro acrescem o preço 

original. Outra vez, existem tipos de nacionalização de suprimentos que, para os 

novos conceitos dos reatores da Geração III, somente se justificam se houver um 

programa de construção de várias centrais padronizadas sem solução de 

continuidade. 

d) Montagem Eletromecânica 

Conforme Aranha (2009) 31  existe a previsão de que 80% dos recursos 

destinados à construção de uma usina nuclear sejam investidos em áreas de 

grande conteúdo tecnológico, como equipamentos mecânicos e elétricos altamente 

sofisticados, instrumentação e controle, metalurgia e montagem eletromecânica. 

Apenas 20% vão para a construção civil. A montagem eletromecânica é um setor 

que tem assegurado nesse meio termo sua capacidade e competência e até 

expandido-a devido às obras de construção naval e de montagem de plataformas 

de petróleo. O elenco das empresas que atualmente trabalham nesse setor deve 

ser o ponto de partida para a identificação e seleção de fornecedores a serem 

avaliadas.        

                                            
31 ARANHA, Fabio - REVISTA BRASIL NUCLEAR, ANO 15, NÚMERO 35, 2009 
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Um levantamento das maiores empresas do setor com indicações de 

segmento de operação quando nuclear ou similar é apresentado na Tabela 12. 

Tabela 12 - Empresas de montagem eletromecânica e seus segmentos. 

 
    Fonte: Esteves (2009) 2 

e) Fabricação do combustível nuclear 

Quanto à fabricação do combustível nuclear, cabe mencionar que na 

situação atual esta etapa é feita na INB, empresa estatal responsável pelo 

exercício do monopólio do urânio no Brasil. O urânio passa por diversas etapas de 

processamento, até chegar à forma do combustível, ao que chamamos de CICLO 

DO COMBUSTÍVEL ou de CADEIA PRODUTIVA DO URÂNIO, que vai  da 

mineração à fabricação do elemento combustível. Este tema é tratado em outro 

capítulo. 

 

7.3.3. Operação 

A Figura 23 apresenta as principais etapas da operação das usinas 

nucleares. 
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Figura 23 - Principais etapas da operação. 

a) Operação e Manutenção. 

Esta etapa entra na cadeia de suprimentos quando se considera a 

manutenção, reposição de peças e a contratação de serviços de apoio. 

A complexidade e as particularidades de uma usina nuclear exigem uma 

preparação adequada do pessoal que irá operá-la. Existe em Mambucaba, 

município de Angra dos Reis, um centro de treinamento para operadores de 

centrais nucleares, que é uma reprodução das salas de controle de reatores do tipo 

de Angra 1 e 2, capaz de simular todas as operações dessa usinas, inclusive a 

atuação dos sistemas de segurança. Para se ter uma idéia do padrão dos serviços 

prestados por esse centro, conhecido como Simulador, deve-se ressaltar que nele 

foram e ainda são treinados operadores para reatores da Espanha, Argentina e da 

própria República Federal da Alemanha, responsável pelo projeto e montagem do 

Centro. Os instrutores são todos brasileiros que, periodicamente, fazem estágios 

em reatores alemães, para atualização de conhecimentos e introdução de novas 

experiências nos cursos ministrados. 

As usinas existentes foram bem concebidas, porém antes do 

desenvolvimento de novos conceitos em engenharia de informática e em 

tecnologias de manutenção. São usinas todas analógicas, pois não existiam 

equipamentos digitais. As novas instalações são projetadas com engenharia de 

CAD / CAM (Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing) e 

incorporam sistemas de computação digital de última geração. Por serem 

construídas de forma modular, os componentes podem ser fabricados em um local 

e, em seguida, enviados para o sítio onde será montada a usina, garantindo não só 
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a qualidade dos componentes, mas também a capacidade de construção em um 

prazo menor.  

Hoje, todo o projeto precisa ser executado antes que a usina seja certificada 

e com isso passa-se a ter famílias de projetos padronizados. Dessa forma, dentro 

de uma família, todas as usinas serão praticamente idênticas, desde o piso até as 

cores da parede. Um operador treinado para um modelo de usina, estará 

qualificado para operar todas as usinas de uma mesma família, até mesmo em um 

outro país. Além disso, esses novos projetos são concebidos para ter um número 

menor de componentes que exijam certificação nuclear. São projetos avançados, 

que simplificam e reduzem o número de atividades de manutenção ao longo da 

vida útil da usina e, ainda, aumentam os fatores de segurança de uma a duas 

ordens de grandeza sobre o que já são indiscutivelmente as mais seguras plantas 

industriais do mundo. 

b) Suprimento de Cargas de Combustível  

O suprimento de cargas de combustível ocorre tanto na partida da planta 

quanto ao longo de sua operação sendo que, nessa fase, os prazos de 

fornecimento são mais exíguos e esses componentes podem se constituir em elos 

críticos da cadeia. 

c) Serviços Técnicos de Engenharia 

Estes serviços entram na cadeia de suprimentos quando se considera a 

manutenção, reposição de peças e a contratação de serviços de apoio. Tratam-se 

de serviços externos contratados para troca de combustível da central, de 

inspeções de materiais e corrosão, pintura, proteção catódica, ensaios não 

destrutivos de controle, monitoração e de controle de qualidade durante a 

operação. Essas atividades, porém, com exceção do combustível, não agregam 

valor ao produto sendo consideradas atividades de apoio. 

d) Armazenagem e Guarda de Rejeitos 

O problema de rejeitos não é exclusivamente da área nuclear, no entanto, a 

indústria nuclear é a única que gerencia integralmente qualquer tipo de rejeito 

gerado em todo o seu ciclo de produção de tal forma a proteger a população e o 

meio ambiente de qualquer contato indevido com esses materiais.  



78 
 

As soluções para o tratamento, armazenamento e deposição de rejeitos 

radioativos são inerentes aos projetos de implantação de plantas nucleares e não 

serão tratados separadamente no escopo deste trabalho.  

7.3.4.   Descomissionamento 

A Figura 24 apresenta as principais etapas do descomissionamento. 

 

Figura 24 - Principais etapas do descomissionamento. 

Na etapa de descomissionamento, não existe ainda experiência nacional  

relacionada às nossas centrais nucleares, pois até o presente momento não houve 

nenhum processo de desativação das usinas instaladas.  

O único descomissionamento realizado em uma instalação nuclear no Brasil 

foi feito pela INB na Usina Santo Amaro da antiga Nuclemon, empresa controlada 

pela INB, que processava areias monazitas extraindo terras raras, urânio e tório. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este relatório teve como objetivo, mapear e sistematizar as informações 

disponíveis sobre o Programa Nuclear Brasileiro (PNB). Para as próximas etapas 

está previsto um aprofundamento, envolvendo levantamentos e consultas a atores 

do setor, com o fim de melhor identificar as possibilidades e as carências da cadeia 

de fornecedores para o PNB.  

No cenário atual, a consolidação de uma indústria nuclear brasileira 

depende da superação de diversos obstáculos.  Apesar das necessidades atuais e, 

até mesmo das de longo prazo, estarem contempladas em programas de governo, 

como a PDP do MDIC e o PACTI do MCT, é necessário avaliar os pontos chaves 

para o desenvolvimento do PNB, a saber: 

� Processo de licenciamento ambiental e nuclear; 

� Mecanismos de financiamento ao setor produtivo envolvido; 

� Produção de aços e ligas metálicas de uso nuclear no país; 

� Processo de gestão da  produção, compras e contratação do setor, 

especialmente no que se refere à articulação institucional em que o 

poder de compra do Estado seja direcionado no sentido de promover o 

desenvolvimento industrial; 

� Fortalecimento de uma rede articulada de fornecedores locais; 

� Estratégia de desenvolvimento para a indústria nuclear baseada em um 

reconhecido Programa Nuclear Brasileiro  que assegure um fluxo 

financeiro constante e uma programação de longo prazo de 

encomendas, de modo a permitir, à indústria, investir na sua capacidade 

para atender a uma demanda previsível; 

� Certificação para a indústria nuclear; e 

� Formação de recursos humanos.  

 

Além dos pontos chaves acima listados, outras questões que deverão ser 

aprofundadas num desdobramento deste trabalho e que, fundamentalmente, são 

inerentes ao estabelecimento do programa de reativação da área nuclear no Brasil 

são: 



80 
 

� Análise da pertinência de incentivos fiscais diversos, a exemplo de outros 

setores como o de P&G e Naval; 

� Criação de mecanismos de incentivo para a formação de recursos 

humanos e de grupos de P&D, a exemplo do que existe relacionado aos 

Fundos Setoriais; 

� Verificação de analogias e possibilidades de aproveitamento com vistas 

à montagem de um Programa semelhante ao PROMINP do Setor de 

P&G, para o setor nuclear, o “PROMIN”; 

� Avaliação dos insumos necessários à fabricação do elemento 

combustível e também a vulnerabilidade causada por uma possível 

interrupção em seu fornecimento; 

� Avaliação da capacitação de empresas nacionais de consultoria em: 

− Relatórios de segurança para o licenciamento; e 

− Estudos de Impacto Ambiental para Instalações Nucleares. 

� Avaliação, na montagem da cadeia de suprimentos, da disponibilidade 

no país de empresas de consultoria dedicadas às questões de 

financiamento e os aspectos legais de contratação na área nuclear; 

� Avaliação da capacidade existente da engenharia consultiva nacional 

para dar suporte ao gerenciamento da construção; e 

� Avaliação, junto aos fabricantes das novas centrais, da previsão de 

demanda de equipamentos, materiais e serviços nacionais para cada 

uma, de modo a se conhecer melhor as necessidades específicas da 

cadeia de suprimentos e o índice de equipamentos nacionais envolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


