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Com o advento de Reatores Modulares de Pequeno Porte (SMR) e dos reatores 

nucleares de quarta geração, novas alternativas de combustível têm sido avaliadas, como 

por exemplo, o combustível HALEU. Nesse contexto, o aumento do enriquecimento do 

combustível nuclear tem sido considerado uma necessidade para os projetos de novos 

reatores, tendo em vista as finalidades diversas. Por serem essas tecnologias consideradas 

mais seguras, o processo de produção de combustíveis precisa seguir alinhado com as 

demandas desse mercado. Portanto, estudos sobre os riscos associados ao manejo do 

urânio enriquecido para valores superiores aos produzidos para fins comerciais têm sido 

solicitados pelo mercado interessado em investir em novas tecnologias de energia nuclear. 

Neste trabalho será desenvolvida uma avaliação preliminar da viabilidade da produção 

do combustível HALEU em solo brasileiro, a partir da modificação de plantas 

convencionais de enriquecimento de urânio comercial, visando uma análise preliminar de 

perigo de acidente de criticalidade para o processo de retirada e do armazenamento do 

produto enriquecido.  

Palavras-chaves: Combustível HALEU, análise preliminar de perigo, análise de 

criticalidade. 
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With the advent of Small Modular Reactors (SMR) and fourth generation nuclear 

reactors, new fuel alternatives have been evaluated, such as HALEU fuel. In this context, 

the increase in the enrichment of nuclear fuel has been considered a need for the projects 

of new reactors, considering their several purposes. Because these technologies are 

considered safer, the fuel production process needs to be aligned with the demands of this 

market. Therefore, studies on the risks associated with the management of enriched 

uranium with higher assay than those currently produced for commercial purposes have 

been requested by the market interested in investing in new nuclear energy technologies. 

In this work will be developed a preliminary evaluation of the viability of HALEU fuel 

production in Brazil, from the modification of conventional commercial uranium 

enrichment plants, as a criticality hazard analysis for the processes of withdrawal and 

storage of the enriched product. 
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1. INTRODUÇÃO  

A energia atômica teve seu apogeu em meados do último século, contudo, após 

três grandes acidentes (Three Miles (EUA), Chernobyl (RU) e Fukushima (JP), a indústria 

nuclear enfrentou um forte descrédito como fonte alternativa segura de energia. Sendo os 

combustíveis fósseis então a principal fonte de energia em todo o mundo, toneladas de 

seus resíduos de queima foram lançadas progressivamente por décadas na atmosfera de 

todo o planeta, causando impactos indesejáveis sobre o clima. Não tardou muito, a energia 

nuclear retomou a atenção de setores industriais, políticos e de pesquisa, devido à 

ausência de produtos de queima precursores das mudanças climáticas, sendo considerada 

por isso uma alternativa atraente frente aos combustíveis fósseis. 

Para isso, bastaria apenas aumentar significativamente a segurança dos processos, 

ou seja, reduzir os riscos de acidentes em ordens de grandeza. Tal desafio acabou 

demandando uma mudança de paradigma nos modelos de remoção e controle da energia 

nuclear, trazendo embutido em si alterações nos designs não apenas dos reatores de 

potência, mas também dos combustíveis. Uma dessas alterações de engenharia foi o 

aumento do teor de enriquecimento do urânio-235, o isótopo protagonista da geração de 

energia atômica, nos combustíveis dos reatores de potência.  

Tal alteração é revolucionária não apenas por ser pouco intuitiva do ponto de vista 

de segurança, mas também por alterar as técnicas de remoção de calor, de moderação de 

nêutrons e até mesmo por compactar o aparato tecnológico de todo o processo. No 

entanto, tal revolução ainda segue o modo de cautela e morosidade típicas da engenharia 

nuclear, não tendo ainda passado do estágio de arquitetura e tampouco de testes físicos. 

E sendo a base das motivações de alterações na arquitetura a própria segurança nuclear, 

assegurar que o processo de produção em escala comercial de um combustível mais 

enriquecido seja seguro é uma parte elementar do projeto. 

Tal combustível é feito de urânio enriquecido na faixa de 5 a 20% de U-235 e 

recebeu o nome de HALEU – Urânio Levemente Enriquecido de Alto Teor (High-Assay 

Low-Enriched Uranium, em inglês), um termo que o posiciona na mesma categoria do 

combustível convencional (Urânio Levemente Enriquecido), mas que demanda um 

tratamento especial de engenharia de segurança devido ao aumento de cerca de três vezes 

mais da sua composição de U-235. O entendimento de que tal distinção de tratamento é 

necessária antecede à própria proposta do aumento do grau de enriquecimento dos 
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combustíveis, contudo, os aspectos físicos e das magnitudes das alterações ainda não 

puderam ser definidos para além de teorias e simulações.  
Ainda assim, o Departamento de Energia dos Estados Unidos (U.S. DOE), um dos 

países que têm demonstrado maior interesse pela produção em escala comercial do 

combustível HALEU, já implantou um programa, cujo planejamento inclui a produção 

de um pequeno estoque que será utilizado a curto prazo e uma produção de um volume 

um pouco maior para fins de avaliação da viabilidade de produção doméstica do 

combustível. O primeiro estoque já se encontra em fase de fabricação por 

reprocessamento de combustível irradiado (combustível usado) de reator de pesquisa, 

pelo Laboratório Nacional de Idaho (INL), com o fim de suprir as demandas já em vigor. 

Já a produção do estoque para utilização a longo prazo seria feita via enriquecimento, 

com financiamento do próprio setor estatal americano em parceria com uma empresa 

privada selecionada, Centrus (antiga USEC). Tal programa é parte de um maior, chamado 

Programa de Demonstração do Reator Avançado (ARDP)  (U.S. DOE, 2020; WNN, 

2021). Neste caminho, análises técnicas, realizadas especialmente por laboratórios e 

órgãos estadunidenses de energia, concluíram que o investimento mais viável é o de 

adaptação de plantas de produção de combustível convencional de urânio (para teores 

abaixo de 5%) para produzirem combustíveis de teores maiores de enriquecimento, ao 

invés da opção de reprocessamento de combustível utilizado (NEI, 2020). Em larga 

escala, este seria um processo industrial novo, carecido de dados de referência de 

segurança de criticalidade nuclear e com necessidade de revisão regulamentar. Assim, 

estudos concentrados nesse desdobramento do ciclo do combustível se mostram 

essenciais. 

As motivações por trás desse trabalho são as de explorar questões contemporâneas 

e norteadoras de como será o futuro da energia nuclear. Neste processo, uma clara 

urgência em assegurar o suprimento do HALEU, necessário para os projetos de reatores 

avançados em fase de conclusão, ou já em fim de desenvolvimento, se fez percebida.  

Este trabalho intenciona ser um desses estudos, com o objetivo de explorar as 

possibilidades e o potencial do Brasil ser um dos produtores dessa categoria de 

combustível, especialmente com enriquecimento entre 10 a 20%, sem comprometer seu 

histórico de segurança de seu ciclo do combustível. O trabalho consiste de uma análise 

preliminar da viabilidade técnica e econômica da produção do combustível HALEU em 

solo brasileiro a partir da modificação de modelos de plantas convencionais de 

enriquecimento, tendo como objeto de estudo central a linha do processo de 
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enriquecimento cujo teor do produto seja próximo de 20%. Quanto à originalidade do 

trabalho, até o momento, não existem trabalhos publicados ou disponibilizados sobre a 

viabilidade de enriquecimento de combustível de urânio de alto teor de enriquecimento 

no Brasil, e não foram encontrados trabalhos específicos e abertos detalhando sobre a 

conversão de modelos de plantas convencionais de enriquecimento de combustível em 

plantas de enriquecimento de HALEU. 

A justificativa do trabalho jaz na carência de trabalhos assim e na relevância do 

objeto de estudo que é centrado na segurança de criticalidade do processo. Nenhum 

acidente de criticalidade (AC) foi registrado em linhas de enriquecimento, contudo a 

experiência para a maioria dos países com indústrias de combustível nuclear é de operar 

sob um limite de enriquecimento de até 5%. O aumento do teor de U-235 em 

combustíveis, como dito anteriormente, aumenta o risco de criticalidade. E, ainda que não 

haja uma projeção de mercado de HALEU para o Brasil, o país é considerado um 

dominador do ciclo completo de combustível nuclear e tem planos de expansão de 

investimentos no setor de energia nuclear, incluindo propostas de construções de reatores 

avançados. Tais conjunções pedem por iniciativas de estudos de desenvolvimento das 

técnicas pertinentes a tais projetos.   

Frente à urgência ou às pressões para que se reduzam as emissões de gases do 

efeito estufa, pesquisas sobre as alternativas mais limpas e mais seguras de energia 

preparam nosso país para ser um colaborador nas políticas de contenção das alterações 

climáticas e ter autossuficiência na geração de energia nuclear a partir de uma malha com 

reatores avançados. Mas, para além da geração de energia, o HALEU é um projeto de 

combustível mais seguro para outras aplicações importantes, e também em expansão, mas 

que usam urânio altamente enriquecido (HEU – Highly-Enriched Uranium). Destas 

podem-se citar reatores de pesquisa, de produção de radiofármacos, combustíveis de 

espaçonaves, ou usinas nucleares flutuantes, como é o caso da usina nuclear russa, 

Akademik Lomonosov, que opera sobre o mar utilizando combustível de urânio 

enriquecido a 14%. 

Os capítulos seguintes deste documento foram ordenados da seguinte forma: 

No capítulo 2, o estado da arte é apresentado focando-se nos desdobramentos 

históricos relativos aos programas de enriquecimento comercial do combustível HALEU 

para suprir demandas atuais (substituição do HEU em uso civil) e as demandas projetadas 

para os programas de reatores avançados. 



20 

 

O capítulo 3 traz os fundamentos teóricos selecionados para constituir o alicerce 

do desenvolvimento do trabalho, sendo seus principais pilares a física de reatores aplicada 

à criticalidade e a análise preliminar de perigos. Além dessas, são apresentados os 

fundamentos da teoria da separação isotópica por centrifugação a gás; os processos 

industriais e as principais exigências normativas, de licenciamento e salvaguarda do setor 

de enriquecimento; os aspectos econômicos da indústria de enriquecimento; e um breve 

histórico da implantação do ciclo do combustível no Brasil. 

No capítulo 4 constitui o cerne do trabalho, constando das análises propostas nos 

objetivos enunciados acima, a fim de compor uma análise da viabilidade de produção de 

HALEU em território brasileiro, considerando-se principalmente a segurança de 

criticalidade nas linhas de enriquecimento, utilizando-se a técnica de APP – Análise 

Preliminar de Perigos. 

O capítulo 5 discute os resultados obtidos no capítulo 4.  

O capítulo 6 encerra o trabalho com a conclusão. 
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2. ESTADO DA ARTE 

2.1. Novas tecnologias, aprimoramentos e demandas 

Apesar do corrente cenário de desativações e descomissionamentos de usinas 

nucleares em alguns países europeus, décadas de pesquisas e desenvolvimentos 

extensivos e intensivos na área de engenharia nuclear culminaram em um rol de 

tecnologias revolucionárias e promissoras para assegurar o aproveitamento da energia 

atômica para além das exigências atuais de segurança, custo, eficiência e sustentabilidade. 

Tais projeções, apresentadas em conjunto especialmente no Fórum Internacional da 

Quarta Geração (GIF – Generation IV International Forum), estimularam interesses de 

investimentos privados, estatais ou mistos no setor nuclear, provocando uma nova onda 

de entusiasmo pela energia atômica. 

Em um panorama geral, esses projetos se destacam por não serem apenas modelos 

avançados dos reatores tradicionais (reatores da geração III ou III+), mas de fato novas 

engenharias com modificações estruturais, materiais, espaciais, e de aplicações. Tendo 

cada uma dessas alterações pensada a partir da lógica imperiosa de segurança nuclear e 

de aumento de sua própria confiabilidade sob diversos cenários, alcançando uma redução 

de risco em magnitudes de 1/1000. Bem como engenharias mais tolerantes a acidentes ou 

que geram rejeitos com menores concentrações de contaminantes radiativos  (STACEY, 

2007).  

Além do aumento da segurança, houve uma redução no tamanho de algumas 

plantas e reatores, como os Reatores Modulares de Pequeno Porte (SMR – Small Modular 

Reactors, em inglês) e os microrreatores, que podem produzir de 25-300 MW de potência. 

Tais reatores são atrativos porque podem ser construídos em módulos, e instalados em 

um curto período de tempo, com reduzidas zonas de exclusão  (GIF, 2020). 

Contudo, os novos projetos não são apenas sobre construções de novas 

tecnologias, mas também para otimização e extensão de vida útil de reatores atualmente 

em operação, especialmente a partir de substituição de estruturas e componentes com 

materiais mais tolerantes a acidentes. Como parte desta otimização, uma tendência é o 

uso de novos elementos combustíveis que admitam um maior nível de queima ou burnup. 

O burnup (também chamado de utilização de combustível) é a medida do quanto de 

energia é extraída por massa de combustível, com unidade padrão de GWd/t para reatores 

nucleares, sendo o burnup médio para os reatores de água da segunda geração de até 
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50GWd/t de combustível, enriquecido até 5%. Quanto maior o grau de enriquecimento 

de um combustível dentro de um reator, maior o burnup, tendo como consequência o 

aumento do intervalo de tempo entre as recargas. Além disso, o volume dos combustíveis 

queimados é menor o que demandaria menor área de armazenamento (HORE-LACY, 

2016; NEA, 2006a).  

Um relatório do Instituto de Energia Nuclear dos EUA (NEI – Nuclear Energy 

Institute) conclui que a substituição de combustíveis de reatores de água enriquecidos em 

até 5% por de até 10% traz benefícios econômicos e de eficiência (NEI, 2019). Tal 

interesse é fruto de décadas de estudos do efeito do aumento da queima do combustível 

(utilização efetiva) na performance do reator, na economia com recarga e nas 

características do combustível queimado que é mais compacto e com teor reduzido de 

plutônio físsil, tornando este rejeito de baixo valor para produção de armas nucleares 

(IAEA, 2011; NEA, 2006b). 

A redução da quantidade de isótopos físseis de plutônio é uma meta que se adequa 

ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), e às políticas de salvaguarda da Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA). E um dos esforços da AIEA é a redução da 

reserva mundial de urânio de alto enriquecimento (HEU, Highly Enriched Uranium, em 

inglês), que é tratado como pertencente à mesma categoria do plutônio em questão de 

salvaguardas. Para tanto, programas de minimização de uso civil de HEU tem sido 

implantado em vários países, implicando na alteração do núcleo combustível de dezenas 

de reatores de pesquisa em diversos países, como Gana, Chile, China, Nigéria, Portugal, 

dentre outros. Mas não apenas reatores de pesquisa usam HEU, reatores navais, espaciais 

e até a produção de radiofármacos operam com o uso de urânio altamente enriquecido e 

se enquadram no programa internacional de salvaguarda nuclear  (NTI, 2019). 

Com esses benefícios, aliados ainda ao cenário de pressão crescente contra a 

emissão de gases do efeito estufa, o ramo de energia nuclear recebeu, como dito 

anteriormente, a reconsideração de setores de energia de diversos países como uma opção 

de recurso energético para as próximas décadas. Contudo, as opções de projetos de 

reatores são variadas, e a escolha de quais dessas plantas serão construídas, ou não, 

dependem de fatores que variam de território para território, sendo alguns desses inclusive 

oceânicos ou interplanetários, tais como as plataformas nucleares marítimas (OFNP, 

Offshore Floating Nuclear Power Plant, em inglês), naves espaciais movidas a propulsão 

nuclear e reatores para suprir missões em Marte  (JOLLAY, 2019; LEE et al., 2015; 

POTTER, 2021; STAUFFER, 2015; WALD, 2021; WALL, 2021). 
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Todos esses parâmetros de reduções de riscos de acidentes, custos e de tamanho 

nesses projetos têm como causa central o aumento do grau de enriquecimento do 

combustível. Quanto maior a porcentagem de isótopos físseis, menor a massa mínima 

necessária para que uma reação em cadeia de fissão ocorra de forma sustentável, chamada 

de massa crítica. Sendo tal condição chamada de criticalidade, e seu alcance só é desejável 

dentro de reatores de potência em pleno funcionamento. Assim, o volume reduzido do 

urânio combustível de alto teor de enriquecimento deve-se ao aumento por unidade de 

volume das chances de um nêutron colidir com um núcleo físsil de urânio e causar fissão 

em cadeia autossustentada.  

Com o avanço dos novos projetos, especialmente de reatores de quarta geração, 

em vários países como Canadá, China, Coreia do Sul, EUA, Japão, dentre outros, um 

problema em comum e central foi admitido — a falta de linha de produção comercial de 

combustíveis avançados, que utilizam urânio enriquecido superiores a 5% na composição. 

Em 2012, a Agência de Aprovisionamento da Euratom (ESA – Euratom Supply Agency, 

em inglês) iniciou um estudo específico concentrado na demanda e disponibilidade de 

combustível HALEU. Um relatório revisado do estudo foi publicado em 2019 pela 

própria ESA com dados computados de demanda corrente e prevista, até 2030, com 

enfoque no aumento de produção de radioisótopos medicinais. Segundo o documento, a 

demanda mundial por HALEU (desconsiderando-se a demanda da China e Rússia, tidos 

como “domesticamente supridos”), apenas para reatores de pesquisa e produção de 

radiofármacos, poderia chegar a 3 toneladas por ano. Quando as projeções do emergente 

mercado de reatores avançados são ponderadas, tal demanda poderia rapidamente 

alcançar quase 10 toneladas por ano (2019).  

Já os Estados Unidos, em aliança com o Canadá, fizeram também um balanço da 

demanda de HALEU para os próximos 15 anos, para aplicação em reatores avançados de 

potência. Contudo, os cálculos são para cenários bem mais otimistas de consumo quando 

comparados com o relatório citado da ESA, alcançando números bem mais elevados. Em 

uma carta oficial para o U.S. DOE, o NEI afirma que a quantidade necessária de 

combustível HALEU para atender a demanda prevista do Canada e dos EUA será de 

aproximadamente 500 MTU/ano (toneladas de urânio/ano) até 2035, alcançando uma 

demanda acumulada de quase 2000 MTU, sendo esta estimativa restrita ao combustível 

HALEU de teores acima de 10% de enriquecimento e destinado ao mercado de reatores 

de potência (NEI, 2020).  
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2.2.  Urânio no Brasil: Reservas, capacidade de enriquecimento, histórico, vantagens 

e impasses 

Segundo o último Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE-2030), a expansão 

nuclear no Brasil ainda está contida no rol de opções da matriz elétrica, já que o país é 

privilegiado na oferta do combustível, “com grandes reservas de urânio, ambientes 

territoriais estratégicos para alocação das usinas, domínio completo de toda a tecnologia 

do ciclo do combustível nuclear, desde a mineração até a montagem do elemento 

combustível”. Assim, “(...) a fonte nuclear continua desempenhando papel importante 

para a expansão termelétrica no país, cuja instalação pode se dar próximo aos centros de 

carga, reduzindo investimentos e as perdas de transmissão” (BRASIL; MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA; EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2020).  

Quanto à produção de combustível, temos uma experiência de quase quarenta anos 

de produção de urânio a partir da extração, até termos por fim uma linha crescente de 

enriquecimento por centrífugas. Segundo a Indústrias Nucleares do Brasil (INB), a 

produção de urânio começou em 1982, em uma barragem já desativada, no município de 

Caldas (MG), durando uma primeira fase de 13 anos, com uma produção de 1200 

toneladas, usadas para abastecer a primeira usina termonuclear brasileira, Angra I. Com 

o esgotamento da reserva, a produção nacional cessou por um intervalo de 5 anos, até a 

descoberta de uma nova reserva em Caetité, na Bahia, em 2000, que “reviveu” a indústria 

por mais 15 anos. Após novamente um outro intervalo de 5 anos por exaustão da reserva, 

uma terceira fase de produção foi iniciada em 2020 sobre uma nova reserva ainda na 

cidade de Caetité, com capacidade atual de 400 t/ano. Com apenas um terço do território 

brasileiro prospectado, o Brasil tem mais de 300 mil toneladas de minério de urânio, 

concentradas na Bahia e Ceará  (COSTA, 2019).  

Com a exploração de mais depósitos de urânio em projeto contínuo, segundo a 

Agência Nacional de Mineração (ANM), pode-se “estimar um potencial de reservas da 

ordem de 900.000 t, com a realização de novas pesquisas e avaliação/cubagem das 

ocorrências identificadas”. Todo esse urânio produzido aqui tem sido destinado a suprir 

a demanda das duas usinas nucleares de Angra-I e Angra-II, que têm uma capacidade 

instalada aproximada de 660 MWe e 1350 MWe, respectivamente. Com a ativação da 

terceira usina, Angra III, conforme planejado, a produção de energia nuclear no Brasil 

alcançaria um parque nuclear gerando 3300 MWe, e consumindo 750 t/ano  (HEIDER, 

2009). A demanda média de UF6 por usina no Brasil varia de 400  a 500 toneladas anuais  
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(PLATONOW, 2010), caso o país siga o PNE 2050, estendendo a vida útil do reator 

Angra I, e fazendo uma expansão mínima de 4 GWe de geração de energia na matriz 

nuclear até 2030, a demanda por combustível enriquecido duplicaria  (BRASIL, 2020). 

De todas as fases do ciclo nuclear, apenas a produção de hexafluoreto de urânio 

não é realizada em volume industrial pelo Brasil  (PONTES, 2020). E apenas 

recentemente, em 2006, que o plano de enriquecimento isotópico de urânio foi colocado 

em prática, após um período prévio de mais de duas décadas de interesse, pesquisa e 

planejamento. No início deste século, o método de centrifugação a gás já estava definido 

como substituto do método de difusão gasosa. Contudo, já na década de 70, buscando 

autonomia de combustível para os seus submarinos de propulsão nuclear, a Marinha do 

Brasil (MB), por análise técnica própria, optou pelo processo de ultracentrifugação como 

o melhor método  (SILVA; MARQUES, 2006).  

Em 2000, a INB firmou contrato com o Centro Tecnológico da Marinha em São 

Paulo (CTMSP) para implantação de uma usina de enriquecimento, a atual Fábrica de 

Combustível Nuclear (FCN), em Resende/RJ, com capacidade instalada de até 500 

tUTS/ano. Tal empreendimento foi dividido em 2 fases, a primeira constando da 

construção de 10 cascatas de separação isotópica por centrifugação a gás, agrupadas em 

4 módulos, que totalizarão 70 tUTS/ano. O prazo inicial desta primeira fase do projeto 

era de 8 anos, ou seja, com a inauguração da 10ª cascata até 2008. O principal objetivo é 

suprir 100% da demanda nacional por combustível, ofertando economia a longo prazo na 

importação de urânio enriquecido para Angra I e Angra II. Até 2013, apenas o primeiro 

módulo (4 cascatas) estava em operação, produzindo 17,5 tUTS/ano (19% da necessidade 

de Angra I, que é de 90 tUTS/ano). Apenas ao fim de 2021 que a penúltima cascata foi 

inaugurada, totalizando o potencial de serem realizados 63,5 tUTS/ano, suficientes para 

suprirem 70% da demanda anual de Angra I por recargas (CGU/RJ, 2014; MALHEIROS, 

2021; MB, 2019; PINTO, 2017).  

A primeira fase do projeto dispendeu um orçamento de 688 milhões de reais, para 

serem instalada uma infraestrutura 70 tUTS/ano de separação isotópica de urânio, 

representando um custo médio de quase 10 milhões de reais por unidade de capacidade 

instalada, em tUTS/ano. A segunda fase, ainda não iniciada, mas com prazo já 

estabelecido pela INB para 2033 (ver Tabela 2.1), exigiria um orçamento de 2 bilhões de 

reais, representando um custo médio de 4 bilhões de reais por tUTS/ano, alcançando 500 

tUTS/ano em sua última etapa. É previsto também que este programa trará uma economia 

de 26 milhões de euros após ao término da segunda fase.  (PINTO, 2017). 
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Tabela 2.1 – Metas de Planejamento da INB para o projeto de Implantação da Usina de Enriquecimento 

de Urânio (MALHEIROS, 2021; PINTO, 2017). 

METAS DE PLANEJAMENTO 

Implantação da 

usina 

Prazo Renovado Situação Investimento (R$ 

milhões) 

1ª Fase – 70.000 kg 

UTS/ano 

2023 90% da 

capacidade total 

instalada. 

688 

2ª Fase – 500.000 kg 

UTS/ano 

2033 Não iniciada. 2.017 

Quanto à exportação, até o presente momento, somente a Argentina foi destino do 

urânio enriquecido no Brasil para abastecer seus reatores, negociando produtos com 

teores de 1,9-4,15%. A Argentina é considerada líder latina americana em energia 

nuclear, por seus 3 reatores operantes de potência, que abastecem 7% da sua matriz 

energética e está construindo um pequeno reator modular (SMR) projetado internamente 

– CAREM de 32MW (WNA, 2022). Essa aliança de cooperação entre o Brasil e a 

Argentina é uma extensão do pacto realizado entre as duas nações, o Programa Nuclear 

Conjunto de Brasil e Argentina, em 2008, onde o governo argentino da época declarou 

intenção de construir com o Brasil um projeto de usina binacional de enriquecimento de 

urânio (BINS, 2010). Há também relatos de “negociações da Argentina com a Corporação 

Nuclear Nacional da China (CNNC, sigla em inglês) e com a Rússia para a possível 

construção de uma futura usina nuclear” (MELO, 2019). 

Além do Brasil e Argentina, apenas o México investe em energia nuclear, sendo 

a segunda maior potência econômica do território latino-americano, quando se considera 

apenas o Produto Interno Bruto. Não obstante, mesmo não sendo dominante no mercado 

internacional de combustível nuclear, e mais focado em manter a autossustentabilidade 

de nossas usinas em Angra, a possibilidade do Brasil ser um território seguro de 

fornecimento do combustível de enriquecimento maior tem sido cogitado 

(GUIMARÃES, 2020). Em 2017, uma notícia da Empresa Brasileira de Comunicação 

(EBC) informou que a Marinha tem planos de produzir HALEU a 20%, em parceria com 

o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) e a INB que ficaria responsável 

por fornecer o UF6 alimento enriquecido a 5% na usina de Resende. Este material seria a 

matéria prima usada para elevar o enriquecimento até 20%, e por fim o IPEN (Butantã, 

SP) produziria o combustível metálico de alto desempenho  (AGÊNCIA BRASIL, 2017). 

Essa divisão de responsabilidades se deu baseada na experiência de cada uma das 

instituições, sendo o IPEN, por exemplo, fabricante do próprio combustível para seu 
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reator de pesquisa. Em 2020, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), anunciou 

que o planejamento brasileiro é produzir de HALEU para o Reator Multipropósito 

Brasileiro (RMB), ainda não construído, mas que é um empreendimento que consta de 

parcerias com empresas argentinas e brasileiras, bem como as instituições nacionais de 

tecnologia nuclear. Segundo a Associação Brasileira para Desenvolvimento de 

Atividades Nucleares (ABDAN), “esta união de entidades, cientistas e pesquisadores 

também revela a entrada do Brasil num seleto grupo com capacitação para desenvolver 

combustíveis do tipo HALEU” (ABDAN, 2020). 

2.3.  Estado atual e perspectivas da produção de HALEU  

Este item sintetiza o processo da busca pela produção de HALEU em escala 

comercial. Cabe relembrar que esta busca é muito recente e tem sofrido atualizações 

constantes sobre o andamento dos projetos de criação de um banco deste combustível. As 

obras discutidas a seguir foram selecionadas por tratarem especificamente dessa busca, 

da produção em si, e sobre o uso de HALEU. 

Em 2015, Santos já discutia, no Brasil, a segurança de criticalidade nuclear (SCN) 

de pastilhas metálicas de HALEU a 20% de enriquecimento antes do termo ter sido 

adotado, tratando o combustível apenas como “urânio de enriquecimento médio”.  O 

trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um método para calcular margens de 

SCN na fabricação de combustível metálico, usando a ferramenta computacional SCALE 

6 (do inglês Standardizer Computer Analyses for Licensing Evaluation), em casos secos 

ou com inundações (SANTOS, 2015). 

Em 2018, o NEI publicou um relatório sobre a importância e os desafios de se 

produzir HALEU. O trabalho defende que a produção de HALEU em solo estadunidense 

é uma ação estratégica de liderança de mercado e controle na segurança nuclear, e na 

influência de políticas globais do setor. Sugere como opções adaptações  de plantas de 

enriquecimento já existentes ou construção de novas, além da produção de combustível 

HALEU partindo da diluição de HEU de uso civil e militar. 

Segundo este relatório, há duas fábricas de HALEU para atender a indústria de 

defesa americana, reatores de pesquisa e radioisótopos médicos, e ambas utilizam a via 

de diluição de HEU. Quanto à produção de combustível final, haverá processos novos e 

considerações mais conservativas por conta da criticalidade. Enquanto que países com 

experiência nesse tipo de produção poderiam contribuir com informações úteis para 

compor a base técnica de segurança de criticalidade.  
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E ainda sobre essa linha, dispõe de um subcapítulo inteiro sobre criticalidade, 

avaliando também esse fator na linha de transportação do urânio em diversas formas, mas 

com maior teor de U-235. E fala da carência de referências de criticalidade e das 

ferramentas de algoritmos computacionais e seus métodos como opções paralelas. O 

transporte e empacotamento são pontos considerados ainda sem soluções desenvolvidas 

para HALEU >10%. 

Quanto à categorização do HALEU como um material de maior restrição 

regulamentar do que o LEU tradicional, a posição do NEI é que uma reavaliação se faz 

necessária. Isso pode significar mudanças de classificações lá na frente e impactar o 

licenciamento de várias instalações de enriquecimento, produção ou manuseio de urânio 

de baixo-enriquecimento. 

Por fim, o documento, publicado no início de 2018, traz um programa de vias e 

passos até a produção de HALEU, tendo modificações de plantas ou construções de 

novas. O caminho mais curto em tempo avaliado foi a de modificação de plantas já 

existentes, com estimativa de 5,5 anos, contra 9 anos até a operações de novas construídas 

para esse fim (NEI, 2018).  

Em março de 2019, o Laboratório Nacional de Idaho (INL) publicou um relatório 

de avaliação de viabilidade de fabricação de combustível cerâmico de HALEU a partir de 

reciclagem de combustível HEU usado no reator regenerador experimental EBR-II 

(Experimental Breeder Reactor II), em sua Fábrica de Condicionamento de Combustível 

INL (FCF) para atender o Programa HALEU, lançado pelo U.S. DOE, para prover 

combustíveis para os reatores avançados e de quarta geração  (CRAWFORD et al., 2019). 

A conclusão do estudo é que a fábrica tem capacidade para operar a fabricação de 

combustíveis HALEU (até 2,5T/ano) em formas metálicas e cerâmicas, após uma 

descontaminação radiológica e instalações de medidas de proteção radiológica, 

considerando, contudo, ainda assim um estabelecimento de baixo risco radiológico. 

A atualização sobre esse programa é que 10 toneladas de HALEU foram 

produzidas a partir da descontaminação e diluição de combustível usado, que servirá 

como estoque de curto prazo para as demandas americanas. O INL também se propôs a 

produzir os combustíveis metálicos ou cerâmicos, com designs específicos para os 

reatores avançados. Um ponto importante é que esse combustível não pode sair da 

unidade da INL (DOE, 2020). 

Em março 2019, na reunião do Comitê Consultivo de Energia Nuclear (Nuclear 

Energy Advisory Committee Meeting), o projeto de produção de HALEU foi apresentado 
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com base em dados do NEI em carta ao U.S. DOE de 2018. Esta projeção estima que a 

disponibilidade de HALEU comercial se dará entre 2024-2025, tendo uma abordagem 

otimista sobre a capacidade da planta de enriquecimento de Piketon, em Ohio, ser capaz 

de produzir o combustível. E a fabricação de combustível em curto prazo a partir de 

reprocessamento de HEU é anunciada como parte do programa  (HERCZEG, 2019). 

Em maio de 2019, a ESA publicou um relatório atualizando sobre o estudo de 

viabilidade de produção de HALEU na Europa. A publicação atualizada apresenta dados 

de demandas corrente e projetadas de combustível HALEU, considerando o aumento de 

produção de radioisótopos medicinais e a emersão de projetos de reatores avançados. 

Calcula-se que a demanda atual por HALEU para o mercado de reatores de pesquisa e 

produção de radioisótopos é de quase 700 kg/ano em todo o mundo — com exceção da 

China e Rússia que foram considerados “domesticamente supridos”, no relatório — com 

projeções de 1-3 toneladas por ano, até 2030. Os cálculos foram feitos também 

considerando a substituição de HEU por HALEU nos cinco maiores reatores de pesquisa 

dos EUA como um plano definido e com execução para 2026-2032. Segundo a ESA, “se 

novos conceitos para reatores ou combustíveis surgirem, a quantidade (da demanda anual) 

pode aumentar rapidamente em um fator de dois ou três já na fase de protótipo”. 

Uma cotação de custo é apresentada neste documento, de duas empresas europeias 

de enriquecimento (Urenco e Orano), obtendo-se o custo estimado médio em 20.000 €/kg, 

dentro de um cenário otimista de produção de 1500 kg/ano e contando com 

financiamento. Por fim, uma aliança com os EUA para tal projeto é sugerida como uma 

das alternativas, mas sem apresentar nenhuma decisão oficial, trazendo o problema de 

baixa projeção de investimentos para um mercado tão incerto (ESA, 2019).  

Em 2019, o NEI publicou um relatório focado no balanço de vantagens e 

desvantagens de se investir em HALEU até 10% para substituir o combustível tradicional 

de reatores de água, a fim de aumentar a taxa de queima dos combustíveis, e reduzir o 

número de recargas, considerando que atualmente 20% dos gastos de uma usina nuclear 

são dedicados ao combustível. É feita uma análise econômica breve e objetiva da 

produção de HALEU, admitindo-se também os desafios técnicos do enriquecimento. É 

considerado o maior desafio técnico a análise e o controle para manter as margens de 

SCN no enriquecimento, estocagem e sistemas de transportes. Para tal análise foram 

usados dados experimentais de arranjos de combustíveis de PWR e BWR, usados como 

referência, e de gradações maiores, até 6%, com taxa de queima de até 80GWd/MTU 

(NEI, 2019). 
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Com várias considerações e revisão de estudos, a conclusão é de que a substituição 

dos combustíveis por HALEU traria uma economia de US$3.83M/reator a 

US$1.93M/reator, a princípio. O relatório não deixa de avaliar de forma integrada o ciclo 

de urânio, considerando especialmente os custos de mineração, enriquecimento e 

transporte. Com resultado positivo, ou seja, de que a princípio haveria economia 

significativa por reator e em toda a rede de usinas de reatores a água, a possibilidade de 

adaptação de indústrias existentes de enriquecimento de combustível para a produção de 

HALEU até 10% foi avaliada e a conclusão foi de que para esses limites haveria a 

necessidade apenas de algumas alterações estruturais, e sem alterações nas 

regulamentações, exceto nos trechos que limitam tais estabelecimentos a produzirem até 

o máximo de 5% (transportes e cilindros, por exemplo). 

Ainda segundo o documento, o licenciamento para aumento de teor do produto 

enriquecido levaria de 1 a 1,5 anos, e a adaptação estrutural das usinas de enriquecimento 

levaria 1 ano  (NEI, 2019). 

Em novembro de 2019, foi oficialmente anunciado que o U.S. DOE fechou 

contrato com a empresa americana Centrus para produzir HALEU na indústria American 

Centrifuge Plant (ACP), em Ohio, tendo essa planta operado entre 2010 e 2015, com 120 

centrífugas. Tal projeto seria de adaptação de plantas de enriquecimento de LEU para 

além dos limites licenciados. Segundo a empresa, em 2022 a demonstração da produção 

de HALEU a quase 20% será executada, provendo 16 kg do material (WNN, 2019). 

Em 2020, Carlson et al. (2020) apresentaram um trabalho de avaliação econômica, 

centrada na tecnologia de Reatores Modulares de Pequeno Porte (SMR) da empresa 

NuScale, que recebeu o certificado de aprovação da Comissão Reguladora Nuclear dos 

Estados Unidos (U.S. NRC), em 2016, para construir SMRs (CARLSON et al., 2020) 

Na introdução, exploram-se bastante os benefícios do aumento de enriquecimento 

nos combustíveis, sendo um deles a compactação das plantas, dado ao aumento da 

densidade de potência nos reatores. Um dos modelos NuScale ocupa apenas 1% da área 

de uma usina comum, por exemplo. A tese apresentada é de que se pode aumentar a 

economia dos custos de operação desses reatores aumentando-se o fator capacidade, que 

por sua vez é beneficiado pelo aumento do teor de U235, e reduzindo-se o número de 

recargas. Além disso, os autores consideram a capacidade de queima em função do 

enriquecimento dos combustíveis de urânio, bem como economia de área, construção, 

equipamentos, operação e manutenção. 
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Tendo os designs desses reatores como referência, o trabalho de Carlson et al. 

(2020) tem como principal equação base, a Eq.(2.1): 

 &

. .

CC O M U

cycle

C C C
LCOE

P T

+ +
=  (2.1) 

O Custo Nivelado de Energia (LCOE) é calculado a partir dos custos do capital 

investido (CCC), dos custos de operação e manutenção (COM), dos custos com 

combustível (CU), potência produzida (P), bem como do fator capacidade (η) e o tempo 

em dias de ciclo do combustível (Tcycle). Além disso, calcula-se o TS (Trabalho 

Separativo) do arranjo do enriquecimento por centrífugas para alguns graus de HALEU, 

utilizando-se a Eq. (2.2) (CARLSON et al., 2020).  

(2 1) ln (2 1) ln (2 1) ln
1 1 1

R P A
R R P P A A

R P A

X X X
TS M X M X M X

X X X

     
= − + − − −     

− − −     

                   (2.2)          

Onde: 

MA = massa do alimento 

MR = massa do rejeito 

MP = massa do produto 

XA = teor de U-235 no alimento 

XR = teor de U-235 no rejeito 

XP = teor de U-235 no produto 
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A partir do LCOE, conclui-se que a cada 1% a mais de enriquecimento há um 

aumento de 10,7% de economia nos custos das plantas. Contudo, os autores apontam a 

imprecisão da análise por carência de uma linha de produção e transporte de HALEU, 

podendo o custo LCOE estar subestimado e a viabilidade da produção de HALEU 

superestimada (CARLSON et al., 2020). 

Em 2021, Gemmill apresentou um relatório centrado na segurança e salvaguarda 

relacionadas ao HALEU, que é classificado como material nuclear especial (SNM) de 

categoria II – de relevância estratégica moderada (NRC, 1979)  e a conclusão é de que a 

regulamentação merece atualização para coincidir com as especificidade de reatores 

avançados que, por trabalharem com SNM de categoria II, precisam de uma 

regulamentação mais coerente com o grau de periculosidade deste tipo especial e mais 

arriscado de LEU  (GEMMILL, 2021). 

2.4.  Linha temporal de desenvolvimento do uso de HALEU 

1970 — Efetivação do TNP. 

1977 — A Avaliação Nuclear Internacional do Ciclo de Combustível — (The 

International Nuclear Fuel Cycle Evaluation – INFCE), realizada pela AIEA, recomenda 

substituição de combustível HEU de reatores de pesquisa por HALEU a 20% de U-235. 

2000 — Primeiro Fórum Internacional da Geração IV. 

2001 — U.S. DOE publicou um relatório selecionando seis reatores avançados a 

serem desenvolvidos até 2030. 

2013 — Um grupo de trabalho é formado pelo Comitê Conselheiro da ESA para 

investigar a demanda europeia por HALEU estimada. 

2015 — O Acordo de Paris, sobre redução da emissão de gases do efeito estufa, é 

assinado.  

2016 — Uma pesquisa descobre que 60 empresas e instituições de pesquisa 

estavam desenvolvendo tecnologias nucleares avançadas (Milko & Allen, 2017). 

2018 — U.S. DOE investe US$98 milhões em pesquisa e desenvolvimento de 

reatores avançados, maioria reatores modulares pequenos; NEI envia carta ao secretário 
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de energia do DOU alertando sobre a necessidade de produção de HALEU. O Laboratório 

Nacional de Idaho é incubido de produzir 10 toneladas de HALEU a partir de 

combustível. 

2019 — O Reino Unido, em 2019, anunciou um investimento de US$ 22 milhões 

no desenvolvimento do projeto de SMR da empresa Rolls-Royce (WNN, 2019); Centrus 

Energy é selecionada para o projeto de produção de HALEU; Urenco USA anuncia que 

produzirá HALEU (até 10%) para os reatores avançados em unidade já construída 

(Regalbuto, 28 de abril de 2020). 

2021 — Centrus Energy recebe licença da NRC para produzir HALEU, com 

previsão de início em 2022. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 

3.1. Fundamentos de Física de Reatores Aplicada à Segurança de Criticalidade 

3.1.1. Segurança de criticalidade 

A criticalidade nuclear é a condição de reação de fissão em cadeia 

autossustentada, estado alcançado pela estabilidade da população de nêutrons no sistema. 

Esta estabilidade é desejada em reatores de potência em pleno funcionamento, pois a 

população de nêutrons é alterada pela produção e pela perda de nêutrons — que ocorre 

por fuga dessas partículas para fora do combustível e por captura dos isótopos presentes 

no combustível ou nos materiais estruturais.  Se a perda de nêutrons é maior do que a 

produção, a população decresce bem como a taxa de fissão, até findar a produção de novos 

nêutrons e de energia nuclear. Tal estado é chamado de subcriticalidade (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Cadeias de reações de fissão (Adaptado de LAMARSH; BARATTA, 2001) 

 A segurança de criticalidade tem como objetivos manter a subcriticalidade em 

materiais nucleares, ou minimizar as consequências de um acidente de criticalidade 

(ABE; SANCHEZ, 1999; IAEA, 2014). Em combustíveis armazenados ou transportados, 

a subcriticalidade deve ser continuamente assegurada, dentro de uma margem de 

segurança determinada por normas de órgãos de autoridade em segurança nuclear. 

Acidentes de criticalidade podem liberar doses potencialmente fatais de radiação para 

seres humanos e meio ambiente. As medidas de segurança têm o intuito de proteger a 

vida e a saúde humana e o meio ambiente (IAEA, 2014). 
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Em processos de enriquecimento de urânio combustível até 5%, a criticalidade 

não tem sido considerada um risco relevante, especialmente nos corredores da cascata 

cuja densidade dos isótopos é baixa. É considerado também que mesmo o urânio metálico 

(puro, sem presença de moderadores ou refletores de nêutrons) tem massa crítica 

“essencialmente infinita” para teores abaixo de 10% de enriquecimento (KRASS et al., 

1983; NRC, 2008a). 

Contudo, para o urânio enriquecido entre 10-20% de teor de U-235, o risco de 

criticalidade é previsto teoricamente, com alguns históricos de acidentes em plantas de 

produção e laboratórios onde este material, em meio líquido ou sólido, tem sido 

manuseado, computando mais de sessenta casos (MCLAUGHLIN et al., 2000; 

SCHLESSER, 1993). Isto porque o aumento da fração de U-235 no material aumenta as 

chances de um nêutron iniciar uma reação de fissão. A Tabela 3.1 mostra o decréscimo 

da massa crítica para valores aumentados de enriquecimento de U-235, em presença de 

bons refletores. 

Tabela 3.1 – Massas críticas de urânio para variações de teores de enriquecimento cercado por bons 

refletores de nêutrons (Krass et al., 1983). 

Teor de 

enriquecimento 

(%) 

Massa crítica de U-235 (Kg) 

10 100 

20 50 

50 25 

100 15 

Se as condições são favoráveis para que os nêutrons se multipliquem, o meio é 

chamado de meio multiplicativo, e este estado é dependente de parâmetros que afetam 

tanto o meio quanto a população de nêutrons: massa, absorção, geometria, interação, 

concentração ou densidade, moderação, reflexão, temperatura e volume (ABE; 

SANCHEZ, 1999; FERNANDEZ, 2020).  A avaliação desses parâmetros no combustível 

são chamados de análise de criticalidade e é uma atividade mandatória na etapa de 

licenciamento e comissionamento de instalações nucleares (SANTOS, 2015).  

Outro aspecto essencial para a segurança de criticalidade é a capacitação dos 

funcionários e agentes que acessam as áreas, e adjacências, onde os materiais nucleares 

com risco de criticalidade são manuseados ou estocados. Muitos acidentes de criticalidade 

se deram não por defeitos de engenharia nuclear, mas por desconhecimento ou desvio dos 
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procedimentos estipulados nos processos (MCLAUGHLIN et al., 2000).  O treinamento 

de SCN deve ser provido por especialistas em SCN. 

3.1.2.  Criticalidade  

A determinação da condição de criticalidade é um dos cálculos mais importante 

do ponto de vista de engenharia nuclear, pois por meio desta condição podemos garantir 

a operação segura dos reatores nucleares de potência e pesquisa, bem como determina a 

condição de criticalidade segura com respeito a muitas áreas do ciclo do combustível 

nuclear, por exemplo: enriquecimento, fabricação de combustível, manuseio de 

combustível, transporte e armazenamento, reprocessamento de combustível irradiado e 

processamento de resíduos radioativos e sua eliminação. 

Neste sentido as etapas do ciclo do combustível podem ser divididas em dois 

grandes grupos, a saber: grupo no qual os riscos de acidente por criticalidade não é 

plausível, como por exemplo: instalações para mineração, processamento e conversão de 

urânio natural; e um outro grupo no qual os riscos de criticalidade é bastante plausível, 

como por exemplo: instalações de enriquecimento, instalações de fabricação de 

combustível de urânio e óxido misto, instalações de armazenamento de combustível 

fresco, instalações de armazenamento de combustível irradiado, instalações de 

reprocessamento, instalações de processamento de resíduos e instalações de descarte. 

Portanto, as instalações neste segundo grupo devem ser projetadas e operadas de uma 

maneira que garanta subcriticalidade, ou seja, de modo a evitar acidentes de por alcance 

da criticalidade.  

No caso dos reatores nucleares, a condição de criticalidade para reatores 

descobertos e homogêneos ocorre quando o buckling material é igual ao buckling 

geométrico, isto é, 𝐵𝑔
2 = 𝐵𝑀

2 . No entanto, quando existe refletor, o cálculo da criticalidade 

é um tanto complexo, sendo alcançado somente por meio do cálculo das raízes das 

equações transcendentais, e mesmo assim só é possível para reatores com geometrias 

simples e com regiões homogêneas e uniformes. Contudo, apresentaremos nesta seção a 

ideia de uma “ferramenta” numérica sofisticada para buscar a condição de criticalidade, 

para qualquer que seja a geometria e composição do reator.  

 

Para tanto, vamos supor que a equação da difusão monoenergética para um reator 

de geometria arbitrária, envolto no vácuo, possa ser escrita como sendo: 
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 . ( ) ( ) ( )a fD r r r   −  + =   (3.1) 

Admitindo que uma condição de contorno de fluxo nulo na fronteira do reator, 

tem-se que: 

 ( ) 0sr r = =  (3.2) 

A equação (3.1) é a equação de Difusão de Nêutrons, e não tem solução em geral, 

pois dificilmente é possível se fazer uma estimativa de uma solução além da trivial que a 

satisfaça, de modo que a combinação entre a composição do reator e a sua respectiva 

geometria o torne crítico. Isso seria altamente improvável mesmo com o uso de 

ferramentas computacionais. 

Entretanto, podemos introduzir um parâmetro arbitrário dentro da equação (3.1), 

de modo que podemos garantir que esta sempre tenha soluções não-triviais,  

 
1

. ( ) ( ) ( )a fD r r r
k

   −  + =   (3.3) 

Este esquema é bastante simples, pois, uma vez escolhido a geometria e a 

composição do reator, o parâmetro 𝑘 pode ser determinado. Se o parâmetro for 𝑘 ≠ 1, 

devemos modificar a geometria e/ou a composição do reator, e assim determinarmos o 

novo parâmetro 𝑘, esse processo deve ser repetido até que o parâmetro se torne igual a 

unidade, ou seja, 𝑘 = 1. 

 Do ponto de vista matemático, o parâmetro 𝑘 é na verdade o autovalor da equação 

da difusão estacionária, entretanto, do ponto de vista físico, o parâmetro pode ser 

interpretado como uma variação efetiva na concentração do combustível, de modo a 

tornar o reator crítico. Todavia, fica evidente que o cálculo para a condição de 

criticalidade de um reator resulta em diversos valores de 𝑘 que tornam a equação 

estacionária, mas somente o maior autovalor conduz a um fluxo de nêutrons não-negativo 

e, consequentemente, à condição de criticalidade.  

Portanto, fica evidente que existem milhares de combinações desses termos que 

nos fornecerão o valor correto para 𝑘. Para tanto, podemos tratar o termo νΣ𝑓 𝜙(𝒓)/𝑘 

como sendo uma fonte S de nêutrons distribuída, isto é, 𝑆(𝒓)/𝑘, pois assim podemos 

reescrever a equação de difusão como sendo: 
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1

. ( ) ( ) ( )aD r r S r
k

 −  + =  (3.4) 

onde,  

 ( ) ( )fS r r    (3.5) 

Observe que a equação (3.4) já pode ser resolvida do ponto de vista matemático, 

entretanto, não dispomos de antemão do valor do termo de fonte 𝑆(𝒓), que torna com 𝑘 =

1.  Todavia, se admitimos que conhecemos a forma do fluxo 𝜙0 quando o sistema está 

próximo de se tornar crítico, podemos usá-lo para estimar o valor inicial do termo de fonte 

de 𝑆0, e, portanto, encontrar um novo valor para o fluxo de nêutrons 𝜙1 e para o fator 

multiplicação 𝑘1. Esse processo pode ser repetido com novos valores até que o valor 

apropriado do fator de multiplicação 𝑘𝑛+1 seja encontrado. Em outras palavras, podemos 

usar a equação de difusão, quando escrita como uma equação de autovalor, tal como a 

equação (3.4), para determinarmos iterativamente o valor de 𝑘𝑛+1 que queremos. Note 

que se o valor de 𝑘𝑛+1 for muito pequeno, podemos alterar a composição do reator de 

modo aumentar o valor de νΣ𝑓 a fim de aumentar o valor 𝑘𝑛+1; por outro lado, se o valor 

de 𝑘𝑛+1 for muito grande, podemos alterar a composição do reator, diminuir o valor de 

νΣ𝑓 a fim de tornar 𝑘𝑛+1 menor. Na maioria dos casos, basta alterar o enriquecimento, a 

fim de obter uma configuração crítica.  

Essa metodologia para obter estimativas cada vez mais precisas de 𝜙𝑛+1  e 𝑘𝑛+1 

alterando a composição do reator, pode ser realizada por meio de um método iterativo. 

Este método é conhecido como método iterativo das potências, e é amplamente utilizado 

pelos códigos de projeto de reatores para encontrar o valor do fator de multiplicação, 𝑘, 

quando a forma inicial do fluxo é conhecida, ou até mesmo quando tem seus valores 

estimados. 

O método iterativo das potências é muito eficiente numericamente, pois converge 

rapidamente para reatores de geometrias simples, desde que a estimativa inicial da forma 

do fluxo seja boa. Isso ocorre pois o único autovalor que resta é o maior autovalor, ou 

seja, o autovalor que conduz a um fluxo não-negativo de nêutrons em todo o domínio. 

Além disso, esse autovalor se torna o modo fundamental do sistema, pois a forma do fluxo 

converge para se alinhar com este muito rapidamente, fazendo com que os demais 

autovalores desaparecem à medida que mais iterações são executadas.  
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Do ponto de vista prático, a solução numérica da equação (3.4) na condição de 

criticalidade pode ser realizada por meio de um algoritmo que é basicamente dividido em 

iterações internas e externas e a própria busca de criticalidade, vide Figura 3.1. Note por 

meio da Figura 3.2 que o método consiste em iterações externas, no qual os parâmetros 

físicos do reator (𝐷, Σ𝑓 e Σ𝑎), as condições de contorno e a geometria do núcleo são dados 

especificados pelo projetista do reator. Portanto, vamos admitir que estamos buscando 

um valor da concentração de ácido bórico que torne o reator crítico, então iniciamos o 

procedimento partindo de uma estimativa do valor da concentração de ácido bórico 

(composição do reator) e no termo de fonte, 𝑆𝑛,  e depois resolvemos a equação da difusão 

estacionária a fim de determinarmos a forma espacial do fluxo de nêutrons 𝜙𝑛+1, 

 1 1 1
. ( ) ( ) ( )n n n

a n
D r r S r

k
 + +−  + =  (3.6) 
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Figura 3.2 – Metodologia para busca da condição de criticalidade 

A nova forma espacial do fluxo de nêutrons 𝜙𝑛+1 é usada para determinarmos o 

novo valor do termo de fonte 𝑆𝑛+1 e consequentemente o fator de multiplicação 𝑘𝑛+1, 

este processo é repetido iterativamente até que o fluxo de nêutrons convirja. Este método 
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de resolução da equação de difusão nêutrons para gerar um novo valor do termo de fonte 

𝑆𝑛+1 é chamado de iteração interna. Ele é formado basicamente por três passos, a saber: 

• Resolver a equação da difusão estacionaria para determinar o 

novo valor de 𝜙𝑛+1 a partir do valor conhecido 𝑆𝑛; 

• Determinar o novo valor do termo de fonte 𝑆𝑛+1 a partir do valor 

de 𝜙𝑛+1; 

• Finalmente determinar o novo valor do fator de multiplicação 

𝑘𝑛+1. 

Após este processo, testamos a convergência do autovalor e do termo fonte, caso 

não haja convergência, a iteração interna é prosseguida, até que ocorra a convergência de 

ambos os termos. Após convergência, testa-se se fator de multiplicação é igual ou 

diferente da unidade, se for diferente, retorna-se ao início, e modifica-se a composição do 

reator e assim determina-se um novo fator de multiplicação. O processo deve ser repetido 

até que o fator de multiplicação se torne próximo da unidade, dentro de um critério de 

convergência previamente definido.  

É importante se ressaltar que, na maioria dos casos, o número de iterações internas 

necessárias para convergir o fluxo de nêutrons é bem maior que o número de iterações 

externas necessárias para ajustar a composição material do reator. Para típicos reatores, 

como Angra 1 e Angra 2, com várias zonas de enriquecimento, é comum se gastar 

centenas de iterações internas até que o fluxo de nêutrons convirja com precisão.  

Outro ponto importante do ponto de vista numérico é que o número de iterações 

internas necessárias para um dado critério de convergência 𝜀1 ou 𝜀2 aumenta à medida 

que o número de dimensões cresce, e também aumenta com a complexidade da 

geométrica do núcleo do reator. Portanto, muitas das vezes é necessário lançarmos mãos 

de técnicas numéricas para acelerar o processo de convergência, esses métodos são 

comumente denominados de métodos de aceleração. 

3.1.3. Controle da Criticalidade 

O controle da criticalidade pode ser categorizado com base nos termos da equação 

de difusão apresentada no tópico anterior que expressa em termos matemáticos a 

produção, absorção e escape dos nêutrons (FULLWOOD, 1992).  
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Por qualquer via, isso implica no controle dos principais parâmetros de controle 

da criticalidade que são: massa, absorção, geometria e interação, concentração. Além da 

moderação, do enriquecimento, da reflexão e do volume. Esses foram citados na ordem 

do mnemônico usado nos treinamentos de segurança de criticalidade: MAGIC MERV. 

Porém, esta técnica de memorização se mostra limitada por não englobar o fator 

temperatura (“Criticality accident”, 2022) e heterogeneidade (KNIEF, 2013). 

Modificando-se os fatores que afetam o keff, o controle da criticalidade é executado 

sobre: 

   - A geometria: A geometria ou formato dos recipientes onde soluções de 

materiais físseis são manejadas ou acumuladas, ou dos materiais físseis sólidos devem ser 

favoráveis ao escape de nêutrons. Isto se alcança reduzindo-se o caminho percorrido pelos 

nêutrons no meio (espessura) e aumentando-se a área de superfície, ou, em outros termos, 

diminuindo-se razão entre a altura A e a largura L (A/L). O formato esférico é o com a 

menor área de superfície por volume, e, com isso, o formato ideal para se alcançar a menor 

massa crítica, enquanto o formato em disco tem a maior área de superfície por volume, 

causando maior perda de nêutrons. A Tabela 3.2 mostra a relação entre volume superfície 

bem como a comparação entre algumas geometrias com a esférica para um mesmo 

volume (OSTI, 1991).  

Tabela 3.2  – Metodologia para busca da condição de criticalidade 

ÁREAS DE SUPERFÍCIE DA ESFERA, CILINDRO E DISCO 

 Volume (L) Área de 

superfície 

(cm²) 

Área de superfície 

comparada com a 

esfera 

Esfera 1,0 484 1,00 

Cilindro (A/L = 1) 1,0 554 1,14 

Cilindro fino e alongado (A/L = 

5) 

1,0 694 1,43 

Disco (A/L = 1/5) 1,0 755 1,56 

A/L = Altura/Largura 

O controle da geometria é o mecanismo preferido para se controlar a criticalidade 

na maioria das atividades nucleares que poderiam envolver mais de uma massa crítica de 

material físsil, especialmente em processos que lidam com soluções (PUTMAN, 2012). 
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Geometrias que mantém a subcriticalidade dos materiais são chamadas de “geometrias 

favoráveis” e as demais de “desfavoráveis”. Muitos procedimentos de reprocessamento, 

recuperação ou mesmo análise com materiais físseis envolvem soluções que podem sofrer 

mudanças de geometria de um recipiente para outro como um tubo cilíndrico fino para 

um balão volumétrico podendo causar um estado de criticalidade (Figura 3.3). Acidentes 

envolvendo desvio de geometria ocorreram como por exemplo na usina Y-12, em 1958, 

em Oak Ridge, quando uma solução de urânio foi drenada em um barril de geometria 

desfavorável (IAEA, 1996).  Um outro incidente relatado de um “quase-acidente” 

envolveu a intervenção imediata de um supervisor em uma planta de processamento de 

urânio enriquecido ao verificar que um técnico de laboratório colocou um balde para 

coletar as soluções de urânio que escorriam para o chão. Neste caso, todos os instrumentos 

eram de geometrias seguras ou favoráveis para quaisquer condições dos materiais 

manuseados, mas a coleta em um balde poderia levar a um acidente de criticalidade 

(SCHLESSER, 1993). 

 

Figura 3.3 – Solução de material físsil sendo transferida de geometria favorável à 

subcriticalidade para geometria desfavorável. 

Além disso, o arranjo dos materiais também influencia no risco de alcance de 

criticalidade por transferência de nêutrons de um material para outro. O controle de tal 

fator é chamado de controle de interação; 

- A absorção de nêutrons:  
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Através de materiais absorvedores, ou seja, com uma seção de choque de absorção 

alta, como o boro (especialmente o isótopo B-10), o cádmium e o gadolínio. A absorção 

tem o mesmo efeito que o escape de nêutrons; 

- A temperatura:  

O aumento da temperatura em um combustível de urânio reduz a seção de choque 

de fissão, aumenta a seção de choque de captura e facilita a fuga de nêutrons; 

- A moderação:  

A presença de moderadores de nêutrons como o hidrogênio na água aumenta o 

risco de criticalidade pois aumenta a seção de choque de espalhamento de nêutrons 

fazendo com que estes atinjam a faixa de energia térmica, aumentando-se assim a seção 

de choque de fissão. Exemplos de bons moderadores que podem estar presentes em 

plantas de processos ou laboratórios são: água, hidrocarbonetos, óleos, graxa, concreto, 

corpo humano, berílio e grafite. A proximidade e a espessura desses materiais são o que 

favorecem a qualidade de moderação. 

- A reflexão:  

Materiais que são bons moderadores são também bons refletores e assim podem 

colidir com nêutrons que escapam para fora do combustível. Exemplos de materiais 

refletores são quaisquer contendo hidrogênio (como o corpo humano). Assim, para que 

um sistema se mantenha dentro das margens de segurança de criticalidade, a presença de 

refletores é indesejada, e isso incluiem barreiras de proteção contra a radiação (protection 

shielding) (FULLWOOD, 1992).  

Em termos gerais, todos esses controles continuam sendo de ordem material ou 

geométrica, e podem ser interpretados como controles diretos ou indiretos sobre os fatores 

de criticalidade. 

3.1.4. Acidentes de criticalidade 

Tendo como referências acidentes e experimentos de criticalidade, um evento de 

criticalidade, é geralmente de curta duração, contudo, com geração de grande quantidade 

de energia liberada em forma de intensa emissão de radiação gama, nêutrons e de energia 

cinética. Devido justamente a essa grande quantidade de energia liberada em pouco tempo 
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é que acidentes de criticalidade duram pouco ou são autolimitantes, alcançando um 

estágio subcrítico (nem sempre permanente durante os primeiros minutos ou horas), 

especialmente em casos de supercriticalidade. Radiação alfa e beta também são liberadas 

mas possuem muito pouco alcance.(PUTMAN, 1999). Pode haver também emissão de 

produtos de fissão liberados na forma de gases ou aerossóis, resultando em risco de 

irradiação e contaminação (BARBRY; FOUILLAUD, 2001).  

Um acidente de criticalidade pode ter de um a múltiplos pulsos de energia (ou 

picos). O potencial das excursões é medido em função do número de fissões ocorridas no 

1° pico ou do número total de fissões ocorridas principalmente no 1° e nos demais picos, 

nem sempre presentes. A ocorrência de mais picos de excursões e os intervalos entre si 

devem ser de interesse da segurança de criticalidade, pois, apesar de as doses de radiação 

serem reduzidas em questão de horas nas proximidades do local de acidente, novos picos, 

mais potentes inclusive, podem surgir de forma imprevista em minutos ou em poucas 

horas depois. Sendo assim, não se deve retornar a um local onde ocorreu um AC sem 

prévia análise de segurança de criticalidade, com aprovação de um plano de reentrada 

segura (PUTMAN, 1999).  

O número total de fissões é usado para se calcular a quantidade de energia liberada 

e dose de radiação, especialmente pelo primeiro pico, que tende a ser o maior. A menor 

quantidade de fissões liberada em um acidente de criticalidade foi acima de 1,0 x 1015 

fissões (≅ 0,032MJ) e a maior foi na ordem de 1020 fissões (≅ 3.200 MJ). Em um estudo 

de criticalidade realizado por Barbry e Fouillaud (2001), uma dose máxima de radiação 

foi detectada de 5,8 x 102 Gy, a 1 m de distância da fonte, para 1018 fissões. Para 1017 

fissões a dose medida à mesma distância foi 20 Gy (dose equivalente de 300 Sv) para 

nêutrons e 25 Gy (dose equivalente de 25 Sv) de radiação gama, sendo a dose limite anual 

de segurança igual a 1 mSv/ano. Houve também liberação de produtos de fissão (gases 

nobres e iodo) após 1018 fissões, com radioatividade máxima de 3 x 1014 Bq. Todos esses 

valores representam alto risco de fatalidade, superando as doses limites anuais estipuladas 

para funcionários (BARBRY; FOUILLAUD, 2001).  
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A Tabela 3.3 apresenta a categorização das consequências radiológicas sobre a 

saúde humana em função das doses equivalentes em Sievert (Sv). 

Tabela 3.3 – Impactos sobre a saúde: consequências radiológicas (LAURICELLA, 1998) 

CATEGORIA CONSEQUÊNCIAS RADIOLÓGICAS 

Desprezível 1. Dose menor ou igual a 0,005 Sv, fora dos limites da 

propriedade. 

2. Dose menor ou igual a 0,25 Sv, na instalação 

Marginal 1. Dose maior que 0,005 Sv, fora dos limites da 

propriedade. 

2. Dose maior que 0,25 Sv, na instalação 

Crítica 1. Dose maior que 0,25 Sv, fora dos limites da propriedade. 

2. Dose maior que 1 Sv, na instalação 

Catastrófica 1. Dose maior que 1 Sv, fora dos limites da propriedade. 

2. Dose maior que 0,25 Sv, na instalação 

 

3.1.5. Consequências de acidentes de criticalidade 

Segundo Fullwood (1992), ‘um acidente de criticalidade é como uma explosão ou 

incêndio, ou ambos, devido à quantidade significativa de energia liberada” 

(FULLWOOD, 1992). A energia liberada em um acidente de criticalidade provoca 

elevação significativa da temperatura, expansão térmica, produção de gás por radiólise, 

fervura de líquido, fusão de metais, explosão de estruturas e produção de projéteis 

perigosos (XAVIER; MORO; HEILBRON, 2006). Os principais agentes de perigo em 

uma excursão de criticalidade são os nêutrons e os raios gamas, com beta e alfa tendo um 

alcance limitado. 

Dependendo da gravidade, um AC pode, de imediato, causar: 

o danos materiais por rupturas ou derretimento de contêineres ou quebra de 

equipamentos; 

o outros acidentes por ejeção violenta de líquidos, quebra de estruturas com 

formação de projéteis, ignição e explosão de materiais vizinho;  
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o E danos em pessoas por emitir radiação letal ou incapacitante (PUTMAN, 

1999). 

Acidentes de criticalidade raramente são detectados nos primeiros segundos, 

levando à necessidade de um sistema de detectores de criticalidade nas instalações com 

risco. A única proteção possível em caso de um AC é a distância significativa da fonte e 

proteção por bastante material de blindagem. Geralmente, as doses liberadas de radiação 

não resultam em ameaça de vida a mais de algumas dezenas de metros de distância, 

contudo podem ser significativas. A ação de emergência é evacuação imediata e bloquear 

a entrada de pessoas e animais na área (FULLWOOD, 1992; IAEA, 2014).  

Em uma instalação de enriquecimento, um acidente de criticalidade poderia levar 

à liberação de hexafluoreto de urânio gasoso. 

Eventos de criticalidade podem ser encerrados por sistemas de controle, ou por 

expansão térmica, perda de material físsil ou massa moderadora, mudança de densidade 

ou mistura, causada pela rápida liberação de energia. Segundo Fisher et al. (1984) “o 

tempo durante o qual ocorre uma criticalidade e a gravidade do evento apresentam um 

dependência complexa das quantidades, formas física e química e concentrações do 

material físsil e do tamanho, configuração, moderação, reflexão e características de 

absorção de nêutrons do material” (FISHER et al., 1994). Poucos ACs causaram danos 

em equipamentos, mas é bom observar que a maioria dos acidentes envolveram soluções 

de pouco material físsil em laboratórios (MCLAUGHLIN et al., 2000).  

Um acidente significativo, e envolvendo 16 Kg de HALEU (18,8%), ocorreu em 

1999, em uma pequena planta de processamento de urânio, na cidade de Tokaimura 

(Japão). O acidente foi causado principalmente por um desvio operacional de geometria, 

e ocorreu em meio aquoso, em um processo de dissolução U3O8 em um tanque com 

geometria favorável para tal processo apenas para LEU. O tempo total da excursão de 

criticalidade foi de quase 20h, havendo, no entanto, após 17h, uma intervenção de 

mitigação de acidente por uma equipe técnica de emergência que reduziu o material 

moderador (água) via drenagem da jaqueta do tanque, finalizando o acidente por adição 

de material absorvedor de nêutrons. Estima-se que 2,5 x 1018 fissões totais foram geradas, 

com queima de apenas 0,001g de U-235 (PUTMAN, 2012; WNA, 2013).  

O acidente de Tokaimura culminou em doses absorvidas de 17.000, 10.000 e 

3.000 mGy por 3 trabalhadores, levando à 2 mortes. Testes confirmaram que 39 

funcionários foram expostos à radiação e pelo menos 667 pessoas foram expostas a 



49 

 

radiação excessiva (máximo de 21 mGy) em consequência do acidente (IAEA, 1999). 

Houve liberação de radiação para o meio externo, com um pico de 0,84 mGy/h de 

radiação gama, medido a 90 metros da usina e até cerca de 8 mGy/h de radiação 

neutrônica a 1 km, não sendo consideradas taxas significativas. O acidente foi classificado 

pelas autoridades japonesas como de nível 4 na Escala Internacional de Eventos 

Nucleares (INES) da AIEA (PUTMAN, 2012; WNA, 2013). Este acidente é um exemplo 

de que acidentes de criticalidade podem ter duração prolongada, dependendo da 

quantidade de material envolvido. 

60 acidentes de criticalidade aconteceram, sendo 38 em instalações de 

experimentos ou pesquisa, e os demais 22 em instalações de processos. Ao todo, 21 

mortes foram consideradas como consequências de todos esses acidentes, sendo 9 delas 

ocorridas em processos de fabricação. Todos os indivíduos que sofreram exposição severa 

desenvolveram síndrome de radiação aguda. Sete pessoas sofreram deficiências 

permanentes, com pelo menos 4 sofrendo amputações de membros. Acidentes 

supercríticos também são considerados acidentes de criticalidade (PUTMAN, 2012). 

Quanto à contaminação radiológica, esta pode acontecer por resultado de um AC 

(não-supercrítico) ou por resposta a um AC, ou por ambos. Contudo, geralmente a 

contaminação por acidente de criticalidade é bastante local, e tende a ficar confinada na 

instalação ou mesmo sala onde houve a excursão (PUTMAN, 2012). 

Segundo McLaghlin (1999), algumas observações gerais sobre os acidentes de 

criticalidade são: 

— Nenhum acidente ocorreu com materiais físseis armazenados, nem 

transportados; 

— Nenhum acidente trouxe consequências radiológicas significantes para o 

meio externo; 

— Nenhum acidente ocorreu por apenas falha de equipamento; 

— Nenhum acidente ocorreu por falha de cálculo de analistas de criticalidade, 

ou de códigos computacionais; 

— Muitos ocorreram durante operações fora da rotina das plantas ou 

laboratórios; 
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— Apenas um acidente ocorreu com material sólido, os demais foram em 

forma de soluções; 

— Todos os acidentes eram fenômenos conhecidos e previstos por teorias 

físicas; 

E quantos às lições aprendidas a fim de se reduzir os riscos, elas são: 

— Geometrias desfavoráveis deveriam ser evitadas em áreas com soluções 

ricas em materiais físseis; 

— Mesmo as geometrias favoráveis podem levar à criticalidade, caso 

interajam entre si; 

— Informações, instruções importantes e alterações de procedimentos devem 

ser sempre registradas por escrito pois falhas de comunicação entre operadores 

tiveram grande peso em vários acidentes; 

— Todos os processos devem ser bem compreendidos por todos os 

operadores que devem estar familiarizados com estes a ponto de reconhecer 

anomalias ou identificar riscos por desvios de procedimentos ou carência de 

manutenção; 

— Controle de criticalidade deveria fazer parte de um programa integrado 

que envolve contabilidade de material; 

— Regulamentações devem existir e serem observadas para promover 

segurança e operações eficientes; 

— Supervisões e fiscalizações periódicas devem ser realizadas por 

autoridades regulamentadoras para assegurar que os limites operacionais estão 

sendo obedecidos pelas plantas e estabelecimentos regulados. 

3.1.6. Causas e frequência dos acidentes de criticalidade 

A causa dominante dos acidentes de criticalidade ocorridos é o fator humano, 

especialmente por desvios dos limites pré-estipulados dos fatores de criticalidade 
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descritos por normas (MCLAUGHLIN et al., 2000), bem como desvios de processos. Por 

conta disso, métodos de segurança passiva, eletrônicos e automatizados têm sido 

implantados na engenharia de segurança de criticalidade, aliados a treinamentos 

periódicos.  

ACs são considerados raros, desde a década de 70. Mais de 60 acidentes de 

criticalidade foram relatados, com uma densidade maior dos casos no período da década 

de 40 até meados da década de 60, com cerca de 3 acidentes por ano, a maioria em 

instalações militares nos EUA e URSS. (IAEA, 2014).  

A partir da década de 70, a taxa de acidentes de criticalidade se reduziu para menos 

de 1 a cada uma década, coincidindo com a implementação de um programa de normas 

de segurança de criticalidade, em especial pela Sociedade Nuclear Americana (ANS). No 

Brasil, normas equivalentes podem ser encontradas em algumas resoluções da CNEN, 

sendo a mais direta quanto à segurança de criticalidade a CNEN NE 1.02 – Critérios 

Gerais de Projeto para Usina de Reprocessamento de Combustíveis Nucleares, em forma 

quatro de critérios:  

o Margens de segurança;   

o Métodos de controle;  

o Absorvedores de nêutrons; 

o Medidas auxiliares de segurança; 

3.2. Fundamentos teóricos das técnicas e economia da separação isotópica de 

urânio por centrifugação 

3.2.1. As classificações e categorias do urânio 

O urânio (símbolo atômico U) é um elemento químico e composto de uma família 

de 27 isótopos conhecidos, sendo a maioria instáveis, de meia-vida extremamente curta, 

e, portanto, não encontrados na natureza. O isótopo de massa 238 (U-238) é o mais 

abundante, devido à sua meia-vida de 4,5 bilhões de anos, e representa 99,27% do urânio 

encontrado em rochas minerais, chamado urânio natural (UN). Já o isótopo de massa 235 

(U-235) tem meia-vida de 0,7 bilhões de anos, e compõe 0,71% do UN. Por ser o único 

isótopo físsil, ou seja, capaz de sustentar uma reação de fissão em cadeia, que a 
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concentração de U-235 nos materiais de urânio é o que determina a classificação destes. 

A Tabela 3.4 mostra tais classificações e principais aplicações do urânio. 

Tabela 3.4 – Classificação do urânio em função da concentração de U-235 

CLASSIFICAÇÕES DO URÂNIO E APLICAÇÕES 

Teor de U-325 (%) Nome Sigla Aplicações 

0,3 Urânio Depletado ou 

Empobrecido 

UD Pesos em aviões, proteção 

contra radiação em 

radioterapia, contêineres para 

transporte de materiais 

radioativos 

0,7 Urânio Natural UN Reatores de água pesada 

3-5 Urânio Levemente 

Enriquecido 

LEU Reatores de água 

5-20 Urânio Levemente 

Enriquecido de 

Alto-Teor 

HALEU Substituição do HEU, 

reatores avançados, reatores 

compactos. 

20-99 Urânio de Alto 

Enriquecimento 

HEU produção de radioisótopos, 

reatores de pesquisa, 

submarinos, armas nucleares, 

etc. 

Urânio Natural - UN 

O UN é um material levemente radiativo, devido à emissão de partículas alfa por 

todos seus isótopos, mas não é classificado como perigo. Ele pode ser usado como 

combustível para alguns tipos de reatores devido à presença do isótopo U-235 que, apesar 

de estar distribuído em uma razão de 7 a cada 1000 átomos de U-238, pode sustentar uma 

cadeia de fissão nessa concentração em um sistema com redução de perda de nêutrons 

(“projetos de baixa fuga”), e baixa absorção de nêutrons no moderador, refrigerante e 

materiais estruturais.  

Urânio Levemente Enriquecido (LEU e HALEU) 

O LEU é um material com teor de 3-20% de isótopo físsil que alimenta reatores 

de potência. Este é produzido principalmente a partir do UN, e atualmente pelo método 
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de enriquecimento de urânio por centrifugação. Neste processo, o isótopo U-235 vai 

sendo separado do isótopo U-238 e concentrado em uma corrente enriquecida ao longo 

do processo, que será melhor detalhado abaixo, até atingir teores entre 3-5% para reatores 

de água leve, e entre 6-20% para reatores de pesquisa, propulsão, naval e etc. Nessa última 

faixa de concentração, o LEU é chamado de HALEU, por ser ainda classificado como 

urânio de baixo enriquecimento, mas de alto teor ou ensaio, ou ainda combustível de alto 

desempenho  (GUIMARÃES, 2020; NE, 2020). A nomenclatura HALEU é recente, 

datando de, no mínimo, 2017 na literatura, apesar de já ser abrangido em definição e 

distinção pela legislação da AIEA. 

Urânio Altamente Enriquecido – HEU 

Como visto na Tabela 3.4, acima de 20%, o urânio é chamado de urânio altamente 

enriquecido (HEU) e tem tido aplicações em reatores de pesquisa, produção de 

radiofármacos, reatores submarinos, armas nucleares, dentre outros. Isso graças à 

característica de alta densidade de potência, que possibilita a compactação das tecnologias 

nessas aplicações. Contudo, devido a políticas internacionais estipuladas em prol do uso 

pacífico da energia nuclear e contra a proliferação de armas nucleares, um programa de 

substituição do HEU pelo HALEU em usos civis tem sido promovido pela AIEA (NTI, 

2019; SCHAPER, 2013a).  

3.2.2. Os isótopos físseis e a aplicação em armas nucleares 

A temática de urânio combustível traz embutida em si mesma o peso das políticas 

de contabilidade e controle dos materiais produzidos e utilizados devido ao risco de 

desvio do urânio enriquecido para a fabricação de armas. Isto porque tais materiais têm 

como matéria prima os isótopos físseis urânio-235 e plutônio-239 (Pu-239). O próprio 

isótopo U-238 é um material fértil, ou seja, pode originar isótopos físseis, em particular 

o Pu-239, através da captura de um nêutron, com uma posterior série de decaimento beta, 

conforme mostra a equação (3.7).  

 
1/2 1/2

238 1 239 239 239

92 0 92 93 9423min 2,3t t d
U n U Np Pu − −

= =
+ ⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→  (3.7) 

Tal equação prevê a formação de Pu-239 já em reatores de potência a partir da 

absorção de nêutrons pelo U-238. Como o Pu-239 é um isótopo físsil de potencial maior 
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do que o do U-235, este material tem grande aplicabilidade em bombas nucleares, gerando 

assim interesse no controle de combustíveis irradiados que contém quantidades de 

plutônio-239 que podem ser purificadas a partir do reprocessamento. O fato deste isótopo 

ter uma probabilidade maior de sofrer fissão por nêutrons, em relação ao U-235, faz com 

que a massa de plutônio necessária para que se inicie uma reação nuclear de forma 

espontânea e autossustentável seja bastante reduzida. Contudo, diferentemente do urânio, 

todos os isótopos de plutônio são radiativos e difíceis de manusear, fazendo com que o 

interesse no desvio de combustíveis irradiados seja reduzido. Além disso, a tecnologia 

para se fabricar bombas utilizando-se urânio de alto enriquecimento é bem mais simples 

do que a que utiliza plutônio  (SCHAPER, 2013a). 

Esta relação entre a concentração de material físsil e massa crítica é a base da 

classificação da Agência Internacional de Energia Atômica, seguindo a lógica da 

distância entre a produção de combustível enriquecido e armas. Isso porque, como será 

explicado melhor adiante, a dificuldade energética de enriquecimento do urânio vai se 

reduzindo conforme a densidade de U-235 aumenta no material de entrada do processo.  

O teor de U-235 em bombas é acima de 90%, sendo a massa crítica deste material 

puro cerca de 50kg. Tendo-se hexafluoreto de urânio enriquecido para reatores de água 

leve (2-5% de enriquecimento) como matéria-prima, por exemplo, seria necessário um 

volume muito grande deste material, bem como um custo energético muito alto, 

utilizando-se uma planta de enriquecimento pelo método de centrifugação a gás. Para 

métodos obsoletos de enriquecimento, como o de difusão gasosa, esta tarefa é considerada 

quase impossível, devido ao seu baixo rendimento na separação do U-235  (SCHAPER, 

2013b).  

Contudo, para se produzir uma quantidade mínima de urânio acima de 90% de 

enriquecimento (material bélico) pelos métodos atuais e mais modernos, como o de 

centrifugação a gás, o esforço energético e consumo de tempo não seguem uma equação 

linear, mas sim exponencial, como representado na Figura 3.4, tornando cada vez menor 

o gasto energético para conseguir um incremento unitário de enriquecimento (WNA, 

2020). Isso se deve ao fato de que o processo de produção tem como fim produzir a massa 

mínima necessária para a aplicação do material, quanto menor a massa do produto, menor 

a massa do urânio de entrada. Para reatores de água leve, essa massa é muito maior, 

enquanto, para processos que partem de um enriquecimento inicial maior, a massa 

necessária é proporcionalmente reduzida. 
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Figura 3.4 – Gráfico mostrando aumento de tUTS com o aumento do enriquecimento 

(Adaptado de WNA,2016). 

Mais detalhes sobre o enriquecimento de urânio e suas teorias serão explorados 

adiante, contudo, como dito anteriormente, essa facilidade de custo e tempo para se 

produzir armas nucleares a partir de combustíveis é o que rege a lógica de categorização 

regulamentar do urânio enriquecido. Por conta disso, o urânio acima 20% de U-235 foi 

categorizado pela extinta Comissão de Energia Atômica dos EUA (U.S. AEC – United 

States Atomic Energy Commission), em 1954, através do Ato de Energia Atômica, como 

Material Nuclear Especial I (MNE I). Tal ato foi assinado por uma política de 

transferência do desenvolvimento científico e tecnológico da energia nuclear do 

monopólio militar para setores civis. Este documento classifica o HEU como material de 

uso direto, ou seja, “material nuclear que pode ser utilizado para a fabricação de 

componentes de explosivos nucleares sem transmutação ou enriquecimento (...)” (IAEA, 

2002). Por isso, o urânio com mais de 20% de U-235 está sujeito a regulamentos de 

salvaguarda mais rigorosos, que comprometem o seu uso civil, pois está na mesma 

categoria que o plutônio, sendo categorizado como Material Nuclear Especial Categoria 
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I para quantidades maiores que 5 Kg (SCHAPER, 2013b). Tal categorização é a mesma 

aplicada pela CNEN (Tabela 3.5) (CNEN, 1999). 

Tabela 3.5  –  Categorias de Materiais Nucleares Especiais (CNEN,1999) 

CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL NUCLEAR 

MATERIAL NORMA 
CATEGORIA 

MNE I MNE II MNE III 

PLUTÔNIO -  Entre 2 kg e 500 g 500 g ou menos 

URÂNIO 

U-235 

contido 

em urânio 

enriqueci

do 20% 

ou maior 

5 kg ou mais 

Entre 5 kg e 1 kg 1 kg ou menos 

Entre 

20% e 

10% 

- 

10 kg ou mais Menos de 10 kg 

20% ou 

menor 

- 
- 10 kg ou mais 

Além dessas nomenclaturas em função do teor de enriquecimento U-235, existem 

as definições existem em função do processo de obtenção do urânio, sendo estas o urânio 

irradiado (combustível queimado de urânio), o urânio reciclado ou reprocessado (produto 

de recuperação de combustível irradiado), e o urânio diluído (produto final da redução da 

concentração de U-235 em HEU). Todas essas formas de urânio estão também abrangidas 

pelas normas de segurança e salvaguardas  (CNEN, 1999). 

É bom destacar que a reciclagem de HEU irradiado é uma das opções de se 

produzir HALEU, e foi por um tempo considerada a ideal, já que ajudaria a fechar o ciclo 

do urânio combustível. Contudo, a experiência tem mostrado que o urânio reprocessado 

é inviável em muitos reatores, especialmente devido à presença de isótopos 236 de urânio 
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que reduz a reatividade do combustível por ser um grande absorvedor de nêutrons (IAEA, 

2007). 

3.2.3. Enriquecimento de urânio por centrifugação.  

O processo de enriquecimento de urânio, consiste em aumentar o teor de isótopos 

físseis no material de urânio. Na prática, isso envolve aumentar a fração de U-235 sobre 

o U-238, por ser o primeiro isótopo o único físsil disponível na natureza. Os produtos 

finais da cadeia de enriquecimento podem ser classificados em materiais de uso civil, 

chamados também de materiais de fins pacíficos, e materiais de uso militar, tendo sido o 

uso militar o primeiro propósito da prática de enriquecimento  (BUNN; HOLDREN, 

1997).  

Existem mais técnicas de enriquecimento de urânio, como a de difusão gasosa, 

centrifugação a gás, a de jato aerodinâmico (Figura 3.5) e a de separação por laser. A 

maioria se dá explorando-se a diferença de massas entre eles, utilizando-se a chamada 

equipartição de energia, que resulta em diferença de velocidades e de inércia, que são 

inversa e diretamente proporcionais às massas, respectivamente. Outros métodos 

exploram propriedades de tamanho, forma, spin e magnetismo, podendo-se citar o método 

AVLIS (Atomic Vapor Laser Isotope Separation), que consiste na ionização a laser dos 

isótopos U-235, fazendo que estes sejam separados da corrente de urânio por atração 

eletromagnética, enquanto os isótopos U-238 seguem em sua forma metálica (não-

ionizada). Contudo, considerando-se a capacidade de separação e os custos, alguns 

métodos foram abandonados a fim de serem substituídos por métodos mais eficazes, 

sendo atualmente apenas a técnica de centrifugação a gás a utilizada pelo setor industrial  

(KRASS et al., 1986; VILLANI, 1979). Antes desta, o enriquecimento por difusão gasosa 

foi o mais utilizado, tendo sido implantando durante a segunda guerra mundial para 

propósitos de armas nucleares (NRC, 2008a), dominando posteriormente a indústria de 

combustível nuclear por décadas, até ter a última planta desativada em 2013 (NEI, 2013). 
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Figura 3.5 – Diagrama esquemático do processo de jato aerodinâmico de separação de urânio - 

(traduzido de WIKIMEDIA COMMONS, 2006) 

Dentro do ciclo do combustível nuclear, o enriquecimento sucede a etapa de 

conversão do óxido de urânio concentrado (conhecido como torta amarela) em 

hexafluoreto de urânio, UF6, pois o processo demanda um fluido de baixa densidade, 

especificamente na forma gasosa (por questões de segurança). Contudo, o urânio sob esta 

forma tem sido o material mais perigoso presente em instalações de enriquecimento por 

sua alta toxicidade, sendo classificado como um perigo químico. Assim, todos os 

procedimentos de segurança nesta área têm como prioridade a não-liberação desta 

substância para o meio externo no estado líquido ou gasoso, não havendo até o momento 

expectativa de substituição do material devido duas características físico-químicas 

ímpares: a facilidade para migrar entre os três estados — sólido, líquido e gasoso — em 

ponto triplo de 64°C; e pelo fato de o flúor, F, ser um elemento leve e que contém apenas 

um isótopo natural estável  (USEC, 1995). Segundo Medeiros (2019), no estado sólido o 

UF6 não é considerado um perigo químico, por ter interações químicas lentas com os 

outros compostos, inclusive a umidade atmosférica (MEDEIROS, 2019). Quanto aos 

acidentes de liberação de UF6, estes podem ocorrer em vários cenários, e podem ser 

resumidos como “falha no sistema de confinamento do UF6” (SIMAN-TOV et al., 1984). 

O UF6 chega à planta de enriquecimento no estado sólido e é aquecido até a fase 

gasosa e subpressurizado, para que o risco de escape seja mínimo. Em seguida ele chega 

ao Sistema de Alimentação que vai alimentar um primeiro conjunto de centrífugas, 

UF6 a 4%  
+ 96% de H2 

1 mm 

Fração 
leve 
enriqueci
da em  
U-235 e 
H2 

Fração pesada 
depletada de 
U-235 e H2 
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dispostas em paralelo, chamado estágio. Uma usina pode ter vários estágios e cada estágio 

pode conter de uma a centenas de centrífugas, sendo a taxa do fluxo de UF6 trabalhado 

em cada estágio proporcional ao número de centrífugas em paralelo. Assim, o parâmetro 

que pode ser alterado por estágio é a taxa de fluxo, medida em g U/s ou kg U/dia.  

(JORDAN, 1980; MARIN, 1999).  

O fluxo de UF6 ao longo do processo é separado em duas frações, uma 

parcialmente enriquecida de U-235, o produto da separação, chamada de fração ou 

corrente enriquecida, e outra depletada, chamado de fração ou corrente empobrecida. A 

Figura 3.6 representa uma planta geral de enriquecimento, com os processos básicos pelos 

quais o UF6 passa desde a Alimentação, até o Sistema de Retirada do Produto, e a outra 

fração, da corrente de rejeito, sendo descarregada no Sistema de Retirada do Rejeito 

(WHITAKER, 2019). Apesar de neste modelo o UF6 coletado da cascata sofrer 

solidificação por compressão, muitas linhas usam dessublimadores, que fazem o processo 

de solidificação por remoção de calor. 

 

Figura 3.6 – Fluxo Básico de Urânio em um Processo de Enriquecimento (Adaptado da 

URENCO) 
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3.2.4. Processo em cascata 

No processo de separação isotópica, cada centrífuga é chamada de elemento de 

separação. Tal elemento possui propriedades de desempenho naturalmente limitadas 

como taxa de fluxo de UF6, capacidade de separação (poder, potencial ou trabalho de 

separação), resistência de material e economia de energia. A taxa de fluxo é a vazão 

mássica do alimento a ser enriquecido e é medida geralmente por unidade de massa por 

unidade de tempo (VILLANI, 1979).  

A capacidade ou potencial de separação é chamada de trabalho separativo e é 

definido como o esforço necessário para separar isótopos de urânio (U-235 e U-238) 

durante um processo de enriquecimento. Sua unidade é expressa em massa de unidade de 

trabalho separativo (UTS). Assim, as unidades do trabalho separativo em um único 

elemento de separação podem ser convenientemente expressas em kgUTS ou tUTS, 

sendo kgUTS simplificado como UTS. Assim, 1 UTS equivale a 1 kg de unidade de 

trabalho de separação e 1 tUTS equivale a 1 tonelada de unidade de trabalho de separação.  

O fluxo mássico do gás de UF6 que alimenta cada centrífuga é lido também como 

corrente de alimentação LA e se desmembra em duas outras correntes, a corrente 

enriquecida LE e a corrente empobrecida, ou depletada, LD ( 

Figura 3.7 – Elemento de separação 

). 

 

Figura 3.7 – Elemento de separação 
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Principalmente por questões de segurança, a massa de UF6 deve permanecer 

constante ao longo do processo integral de enriquecimento, com perdas insignificantes, 

podendo-se considerar a conservação de massa e do fluxo mássico. Assim, a soma dos 

fluxos mássicos do produto LP e do rejeito LD é igual ao fluxo mássico total do alimento 

LA. A equação (3.8) representa o balanço do urânio total e de U-235, sendo L expressa 

em unidades de massa por unidade de tempo (VILLANI, 1979).  

 A E DL L L= +  (3.8) 

 Cada corrente L é uma mistura isotópica binária com frações de massa de X de 

U-235 e 1-X de U-238 expressas em porcentagem. O balanço do urânio é muitas vezes 

feito considerando-se apenas a quantidade de U-235 em cada corrente conforme a 

equação (3.9). 

 A A E E D DL X L X L X= +  (3.9) 

Rearranjando-se as duas últimas equações, obtemos a equação da razão entre a 

vazão do alimento e do produto [Eq.(3.10)]. 

 A E D

E A D

L X X

L X X

−
=

−
 (3.10) 

A razão entre a taxa do fluxo do produto sobre a taxa de fluxo do alimento é dada 

por , chamado de corte, e é equivalente à razão entre as massas das duas correntes [Eq. 

(3.11)].  

 E E

A A

L M

L M
 = =  (3.11) 

Já o corte da corrente depletada é indicado por:  

 (1 ) D D

A A

L M

L M
− = =  (3.12) 
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Resultando na relação apresentada na equação (3.13), entre o fluxo da corrente 

empobrecida e a corrente de alimentação. 

 ( ) ) (1 1D A AL L M =− −=  (3.13) 

Para um material enriquecido de 5% até o teor 20% de U-235 (HALEU), o valor 

obtido de corte seria [Eq.(3.14)]: 

 
0,05 0,003

0,24
0,2 0,003

A D

E D

X X

X X


− −
= = =

− −
, (3.14) 

Gerando-se uma corrente depletada de 0,3%. 

 Aplicando-se os valores de 1000 Kg de massa de alimento na mesma equação do 

corte [Eq.(3.11)], pode-se obter a quantidade de produto gerado ME [Eq. (3.15)] por 

tonelada de alimento, 

 

(20%)

(5%) (5%)

(5%)

1000
0,24

4167

HALEU

LEU LEU

LEU

M Kg

M M

M Kg

= =

=

 (3.15) 

Ou ainda a quantidade de UN (UF6 a 0,7% de U-235), 

 

(0,7%) 66

6

(5%)

(0,7%)

(0,7%)

1000
0,08

11.750 / ,

UF

LEU

UF

UF

M Kg

M M

M Kg tonelada

= =

=

 (3.16) 

Ou seja, cada 1 tonelada de HALEU requer 11,7 toneladas de UN. 

Cada elemento de separação possui parâmetros limitados de vazão e de separação. 

Para se aumentar a vazão, uma combinação, ou arranjo, de centrífugas é feita em paralelo. 

Tal arranjo é chamado de estágio (Figura 3.8) e só tem a capacidade de aumentar a 

quantidade do produto, não influenciando no desempenho de separação dos isótopos. 
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Figura 3.9 – Cascata de enriquecimento 

Figura 3.8  – Estágio de centrífugas 
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Para se aumentar o potencial de enriquecimento, um arranjo em série de 

centrífugas é feito em função do teor desejado de enriquecimento no produto final. Assim, 

na prática, um processo de separação isotópica por centrifugação utiliza vários estágios 

conectados em série, sendo esse arranjo misto de conexões chamado “cascata” Figura 3.9.  

Nessas conexões, a corrente enriquecida LP parte de um estágio n de origem para 

alimentar um estágio seguinte n+1, conforme representado na Figura 3.10, sendo cada 

estágio considerado a menor unidade discreta da instalação de enriquecimento. 

A função do estágio, ou da combinação paralela de várias centrífugas, é de apenas 

aumentar a quantidade de material enriquecido. A capacidade de separação dos isótopos, 

ou seja, o grau de enriquecimento das correntes de saída, permanece limitada e é a mesma 

de cada elemento de separação. Esta propriedade pode ser mensurada a partir de alguns 

parâmetros das centrífugas como o fator de separação α, que é a razão entre o teor de U-

235 da corrente enriquecida de urânio que sai de um estágio e o teor na corrente 

empobrecida [Eq.(3.17)] (VILLANI, 1979). O fator  apresentado aqui é um fator de 

separação total, podendo ser também expressado em função de outros fatores de 

separação parcial.  

 

235 235

235 235

% : (100 % )

% : (100 % )

enriquecida enriquecida

depletado depletado

U U

U U


−
=

−
 (3.17) 

Figura 3.10 - Esquema de enriquecimento em série (VILLANI, 1979) 
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Assim, se uma única centrífuga tem um fator de separação de 1,5, por exemplo, 

isto representa que a concentração de U-235 na corrente enriquecida é 50% maior do que 

na corrente depletada. Podemos usar essa medida para comparar a capacidade do método 

de centrifugação com outros arranjos de centrífugas ou com outros métodos de 

enriquecimento. Por exemplo, uma única centrífuga a gás consegue elevar o teor de U-

235 mais do que um único estágio de câmaras de difusão (também dispostas em paralelo). 

Isso porque o fator de separação  de uma única centrífuga varia de 1,05 a 1,2, enquanto o 

 do conjunto de câmaras de difusão em paralelo é no máximo 1,004  (NRC, 2008b). 

Contudo, ainda assim, uma cascata de uma planta de enriquecimento por centrifugação a 

gás requer um número muito maior de elementos de separação do que uma cascata de 

difusão gasosa. Isso porque uma centrífuga comporta volumes menores de UF6 quando 

comparada com uma câmara de difusão. A Figura 3.11 é referente a um conjunto de 

centrífugas a gás de enriquecimento de urânio. 

Figura 3.11 – Cascata de centrífugas a gás usadas para produzir urânio enriquecido. Planta de centrifugação 

a gás dos EUA em Piketon, Ohio (1984) 
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O número de centrífugas por estágio varia, pois, o fluxo mássico LE da corrente 

enriquecida do UF6 vai se reduzindo, enquanto o gradiente de enriquecimento por estágio 

deve se manter o mesmo. O fator de separação das centrífugas, ou de seus arranjos, é um 

parâmetro relevante para se calcular a quantidade de máquinas total e suas distribuições 

ao longo da cascata, para se alcançar um teor final pré-definido de enriquecimento sobre 

o produto no fim de todo o processo. A taxa de material de alimentação para um estágio 

específico depende do fator de separação, das concentrações isotópicas das correntes e 

das taxas de fluxo das correntes de saída. (WHITAKER, 2019).    

Esses parâmetros anteriores são relativos às propriedades e relações entre as 

correntes. Mas se é de grande interesse mensurar a capacidade individual para a escolha 

da tecnologia separativa, e em arranjo para a quantidade de máquinas, por cascata, dos 

elementos de separação, não sendo parâmetros separativos, como o fator de separação, 

suficientes para esta tarefa pois nada dizem sobre o fluxo mássico trabalhado e o intervalo 

de tempo deste trabalho.  

Conforme já mencionado, uma única centrífuga separa uma pequena massa da 

mistura isotópica, mesmo mantida em funcionamento ininterrupto em um intervalo de um 

ano. Essa capacidade de separação da mistura isotópica é limitada por fatores mecânicos 

como a velocidade de rotação ou resistência a trepidações, e é muito sensível a 

propriedades do fluido de UF6, tendo sido possível construir centrífugas 

significativamente mais potentes e ainda seguras por resultado de avanços algorítmicos 

para cálculos computacionais complexos  (KRASS et al., 1986).  

Este poder discreto de separação em elementos de separação é uma grandeza 

representada por δU, mais conhecida como Trabalho Separativo, e pode ser calculada 

também para um único estágio ou uma cascata inteira (U), sendo nesse último caso 

dependente dos fluxos materiais das três correntes, LA, LE, LD, e da razão de suas 

respectivas abundâncias RXi [Eq. (3.18)].  

 
1i

i
X

i

X
R

X
=

−
 (3.18) 

Onde i é o índice genérico relativo aos três fluxos: alimento A, do produto P e do 

urânio depletado D, e Xi é a fração atômica do isótopo no fluxo i. 

A relação expressada por R foi condensada em uma função adimensional chamada 

“função de valor”, V(R), desenvolvida por Dirac, em 1941, especificamente para se 
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exprimir quantitativamente a capacidade de separação de uma centrífuga, e que pode ser 

expressa em função não apenas de R, mas também da fração molar N, V(N), ou da fração 

atômica X, V(X) [Eq. (3.19)]  (CRUS; MIGLIAVACCA, 2005). 

 ( ) (2 1) ln
1

X
V X X

X

 
= −  

− 
 (3.19) 

Esta “função de valor” tem aplicação direta no cálculo do Trabalho Separativo ou 

mesmo do Poder Separativo (ou Capacidade Separativa), sendo que o primeiro mede o 

esforço da separação isotópica feito pelas centrífugas sobre o alimento, enquanto o 

segundo é relativo à taxa temporal que o trabalho separativo está sendo feito. Assim, 

enquanto o Trabalho Separativo é medido em UTS, o Poder Separativo é medido em 

UTS/ano, por exemplo. A equação (3.20)  representa o cálculo do Trabalho Separativo 

U. 

 ( ) ( ) ( )E E D D A AU L V X L V X L V X = + −  (3.20) 

3.2.5. Características de uma típica planta de enriquecimento 

A caracterização de um objeto qualquer de estudo precede qualquer análise, 

essencialmente em análises de segurança ou econômica. Assim, este tópico é tido como 

elementar neste trabalho pois é onde os processos relevantes para o estudo serão 

detalhados, ainda que de forma genérica.  

Os principais equipamentos e estruturas nas linhas de enriquecimento são: 

centrífugas, autoclaves, armadilhas frias, tubulações, válvulas, e cilindros, além dos 

equipamentos e dispositivos dos sistemas de troca de calor, sensores, amostragem e 

alarmes.  

Os cilindros têm convencionalmente seus modelos representados por seus 

diâmetros, em polegadas. Para limites de enriquecimento de 4,5 e 5,0% são utilizados os 

modelos de 48” e 30” respectivamente.  A Tabela 3.6 traz os principais modelos de 

cilindros com seus limites máximos de enriquecimento de U-235 e massa de UF6 para 

transporte. Até o presente momento, ainda não se consta aprovação e certificação de 

modelos de cilindros para armazenamento e transporte em grande volume de UF6 

enriquecido a 20%. 
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Tabela 3.6 – Modelos de cilindros utilizados para o transporte e armazenamento de UF6 (USEC,1995) 

Modelo Diâmetro 

em 

polegadas 

(in) 

Diâmetro 

em cm 

Enriquecimento 

máximo de U-235 

(%) 

Limite máximo de 

massa de UF6 para 

transporte (Kg) 

1S 1,5 3,8 100 0,45 

2S 3,5 8,9 100 2,22 

5A/5B 5 12,7 100 24,95 

ND ND ND 20 ND 

8A 8 20,3 12 115,67 

12A/12B 12 30,5 5 208,7 

30B 30 76,2 5 2,28 

48(vários) 48 121,9 1-4,5 9539-12501 

Temperatura máxima de 121°C, 99,5% de pureza mínima 

Um modelo básico de plantas de enriquecimento tem como seguintes unidades 

principais: 

– Áreas de pesagem e amostragem – Onde ocorrem a pesagem dos cilindros de 

hexafluoreto de urânio (cheios ou vazios), e a amostragem do alimento e do produto. Os 

cilindros contendo rejeito geralmente não sofrem amostragem, e a amostragem do fluxo 

na cascata é feita em portas específicas instaladas em diversos pontos da tubulação que 

conecta os estágios, com a linha de enriquecimento em pleno funcionamento.  

Figura 3.12 – Pesagem de cilindro (WHITAKER, 2019) 
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A pesagem visa aferir a quantidade de UF6, seja natural, enriquecido ou depletado 

(Figura 3.12), para fins de contabilidade e controle de material nuclear. E a amostragem 

visa coletar uma pequena quantidade do material nuclear com destino para o laboratório 

para fins de controle de qualidade, aferindo teor de U-235, impurezas e outros isótopos 

de urânio indesejáveis como o U-232, U-234 e U-236 que comprometem a segurança dos 

processos subsequentes ou a performance do combustível final (Figura 3.13). Nestas 

áreas pode ocorrer também a mistura de volumes UF6 de enriquecimento variável para se 

alcançar uma concentração desejável (HORE-LACY, 2016; WHITAKER, 2019).  

Quando aquecido sob pressão atmosférica, o UF6 sublima facilmente, não 

passando pela fase líquida. Por isso, para os procedimentos que utilizam o UF6 líquido é 

necessária a pressurização (2 atm), enquanto no interior dos cilindros, no estado sólido, o 

UF6 deve estar subpressurizado (NRC, 2008a).  

Os cilindros devem por segurança ser manuseados contendo UF6 sólido, com 

mínimo ou nenhum transporte com UF6 líquido. Por isso, para o procedimento de 

amostragem para fins de controle no laboratório, os cilindros são colocados em autoclaves 

que detectam a entrada completa destes os trancando automaticamente. Só então e lá 

aquecidos (~70 °C), e homogeneizados, para que uma pequena fração líquida seja 

transferida para um cilindro de amostragem (IAEA, 2010; WHITAKER, 2019).  

Figura 3.13 – Coleta de amostra de UF6 de uma autoclave (WHITAKER, 2019) 
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As autoclaves funcionam por aquecimento por convecção ou por condução e 

possuem instrumentação de detecção de UF6 vazado, ainda que em pequenas quantidades, 

e de confinamento do cilindro em caso de acidente. Quando o cilindro é confinado na 

autoclave, está é fechada e trancada, antes de iniciar qualquer procedimento de 

aquecimento. A conexão do cilindro em seu interior se dá por válvula. A pressão interna 

do cilindro é monitorada continuamente e desligamento automático do equipamento é 

realizado em caso de desvios de pressão ou detecção de vazamento de UF6. Como fator 

adicional de segurança, as autoclaves possuem redundância nas válvulas de isolamento 

(WHITAKER, 2019) 

Em seguida todos são resfriados novamente para só então serem manuseados 

(WHITAKER, 2019). 

A amostragem de UF6 é realizada sobre todo cilindro cheio e é feita coletando-se 

uma pequena fração líquida em um cilindro de amostragem (modelo 1S). Como a amostra 

precisa estar homogênea em relação ao conteúdo dos cilindros, estes são aquecidos nas 

autoclaves para que sejam liquefeitos e homogeneizados. O processo de aquecimento só 

pode ser realizado após o procedimento obrigatório de inspeção das condições dos 

cilindros e pesagem.   

Após a homogeneização, a o cilindro sofre inclinação para deslocar a válvula do 

cilindro abaixo do nível do líquido e conectá-la ao cilindro de amostragem (Figura 3.15), 

de modo que uma pequena quantidade de UF6 possa ser coletada por escorrimento em um 

recipiente de amostra e posteriormente solidificada por resfriamento (pois ainda que em 

pequenas quantidades, o UF6 não deve ser transportado líquido em cilindros). O processo 

inteiro da amostragem dura cerca de 60 h, sendo 8 a 12h, aproximadamente dispensadas 

para a homogeneização. O principal objetivo da amostragem é medir a concentração de 

U-235 e de impurezas no produto (IAEA, 1995). Várias técnicas de amostragem e 

medição podem ser realizadas sobre o UF6, inclusive técnicas de espectrofotometria de 

massa (HORE-LACY, 2016) . Amostragem também é feita na área de alimentação e nas 

cascatas (NRC, 2008a). 
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– Áreas de armazenamento de cilindros – Podem ser múltiplas, internas ou externas 

(Figura 3.16), conectadas às áreas de Alimentação, Retirada ou Rejeito, com o fim de 

trocar cilindros cheios ou esvaziados com esses setores. 

 

Figura 3.16 – Pátio de armazenamento de UD em cilindros 48” (HORE-LACY, 2016).

Os cilindros devem ser armazenados na horizontal e organizados espaçadamente, 

ainda que contendo UD, pois devem ser rotineiramente  

inspecionados e higienizados, alé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15  – Autoclave contendo cilindro cheio sendo inclinada após homogeneização para coleta de amostra de UF6. 

Fonte: Aerospace Service & Controls. 

Figura 3.14 – Área de armazenamento de cilindros com LEU. Fonte: Caspian News 

(2019). 
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Os cilindros devem ser armazenados na horizontal e organizados espaçadamente, 

ainda que contendo UD, pois devem ser rotineiramente inspecionados e 

higienizados, além de serem movidos para manuseio ou transporte. Os cilindros com o 

rejeito são estocados em área externa e exposta, contudo, há registros de acidentes 

envolvendo danos em cilindros como corrosão ou quebra de válvulas (OLIVEIRA 

NETO; NUNES; DIAS, 2009). A fim de se reduzir o risco de acidentes envolvendo 

liberação de UF6, ainda que depletado, alguns projetos de reconversão do UF6 para U3O6 

(também conhecida como defluorização) existem por parte de algumas empresas de 

enriquecimento, ao invés do modelo atual de estoque a longo prazo de UF6 (NRC, 2008a). 

A área de armazenamento de produtos consta de um sistema de estoque a curto 

prazo, pois o material enriquecido é logo expedido via transporte em cilindros 

encapsulados. Durante o armazenamento, os cilindros são sempre apoiados em calços 

altos. Eles não devem ser nunca empilhados. Transportadores mecânicos ou 

automatizados fazem a remoção e condução dos cilindros até os caminhões de transporte 

(NRC, 2008a). 

Conforme dito, os cilindros só devem ser movidos com o UF6 solidificado. Em 

temperatura ambiente, o processo de solidificação leva de 3-5 dias para cilindros 30 e 48 

Figura 3.17 – Pátio de armazenamento de UD em cilindros 48” (HORE-LACY, 2016) 
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polegadas de diâmetro (WHITAKER, 2019). As superfícies dos cilindros devem ser 

mantidas limpas, evitando-se o acúmulo de gordura, poeira ou materiais corrosivos. 

Os procedimentos sobre os cilindros estocados envolvem rotineira limpeza e 

inspeção, contínuo monitoramento, manuseio e retirada. A limpeza é uma prática de 

segurança dos contêineres para que materiais orgânicos ou oxidantes possam ser 

eliminados da superfície, especialmente em cilindros cujo conteúdo seja rico com 

materiais físseis. Antes de serem transportados, eles devem ter sua pressão interna testada, 

que deve ser menor do que a pressão atmosférica. Cilindros que “não atendem as 

exigências de pressão interna dentro das margens de segurança, ou que apresentem danos 

externos, ou paredes de espessura fora dos limites e padrões exigidos de segurança, devem 

ser rejeitados e identificados”. (IAEA, 1995).  

Segundo Sheaffer (1995), a limpeza de cilindros envolve adição de água borada 

(limite de 18,9L de volume) em cilindro esvaziado. Rotação do cilindro para realização 

da lavagem e remoção da solução com o resquício de compostos urânicos diluídos na 

solução, processo que deve ser repetido várias vezes. Após os ciclos de lavagem, o 

cilindro é lavado apenas como água ou vapor. Os limites padronizados de 5% de 

enriquecimento dos compostos urânicos nos cilindros, torna o processo de lavagem 

considerado com risco bastante improvável de criticalidade. Contudo, sem controle de 

moderação, o limite seguro de enriquecimento é 1% (SHEAFFER; KEETON; LUTZ, 

1995).  

O processo de lavagem de cilindros esvaziados é contém de perigo de criticalidade 

e, portanto, deve sofrer estudos para se determinar os procedimentos de segurança em 

caso de cilindros de HALEU, especialmente porque trata-se de um processo molhado. 

Contudo, este procedimento não será objeto de análise neste trabalho.  

O resquício de UF6 nos cilindros esvaziados é chamado de “heel”, e a 

determinação de seu grau de enriquecimento através de amostragem é tarefa impraticável. 

O heel é composto de produtos não voláteis de urânio e impureza. Para fins de 

criticalidade, é considerado que tais compostos urânicos sejam na forma UO2F2 ao invés 

de UF6. Umidade, produtos de fissão e outras impurezas são "conservativamente 

ignoradas". Existem também limites de massa para o heel, variando em função do tipo de 

cilindro. Para 30 polegadas, o limite é cerca de 11,3 Kg e para 48 polegadas 22,7 Kg. 

Esses limites estão bem abaixo da massa crítica para uma esfera homogênea inundada 

com os mesmos limites de teores de U-235 (SHEAFFER; KEETON; LUTZ, 1995).  



74 

 

Cilindros são limpos apenas 6 meses após o esvaziamento, para que os produtos 

de fissão radiativos de meia-vida curta decaiam a níveis de padrões de segurança. Após a 

limpeza, os cilindros devem ser hidrotestados em intervalos de 5 anos. O controle de peso 

dos cilindros vazios na etapa de limpeza e estocagem é um parâmetro de preocupação 

dentro da segurança de criticalidade pois erros de discrepâncias ocorreram, com registros 

de diferenças entre as massas negativas (excluindo-se os casos de perda de massa dos 

cilindros por erosão ou quebra. Scheaffer (1995) critica o uso de água como o melhor 

refletor de nêutrons, ao invés de soluções aquosas supersaturadas, que são justamente o 

tipo de soluções utilizadas nas limpezas dos cilindros. Além disso, casos de formação de 

solução de limpeza de difícil remoção foram registrados, trazendo a necessidade de se 

adicionar mais água (para além dos limites de volume) ou mesmo de se abrir os cilindros 

(SCHEAFFER,1995). 

– Área de alimentação e retirada – Na área de alimentação, cilindros tipo 48” 

contendo material de alimentação são conectados em estações de aquecimento onde são 

aquecidos para converter o UF6 sólido em gás. O UF6 gasoso passa pela tubulação para 

uma estação de redução de pressão e flui para as tubulações que levam aos corredores da 

cascata. A estação de redução de pressão e a tubulação que conduz a ela são aquecidas 

para evitar que o UF6 gasoso solidifique nas tubulações e válvulas, sendo o aquecimento 

do fluido dispensado devido aos baixos valores de pressão da corrente a partir deste ponto.  

Nas áreas de retirada, o rejeito é coletado diretamente em cilindros tipo 48”, 

enquanto o produto enriquecido precisa passar por purificação antes de ser coletado em 

cilindros. Por isso, assim que deixa a cascata, o UF6 enriquecido é coletado em 

Figura 3.18 – Cilindro contendo UF6 depletado (Créditos: Argonne National Laboratory) 
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dessublimadores (também conhecidos como armadilhas frias ou dispositivo de captura 

criogênica) dispostos em paralelo e em série, onde o gás se solidifica por trocadores de 

calor. As linhas conectoras entre a cascata e os dessublimadores primários e entre os 

dessublimadores secundários são da ordem de 0,1 m e transporta UF6 líquido. 

O produto em forma gasosa entra nos dessublimadores primários e vai se 

depositando sobre os feixes tubulares internos por onde passa o fluido refrigerante do 

sistema de troca de calor, em forma de sólido poroso. Nesta forma, o UF6 apresenta 

propriedades de isolante térmico fazendo com que o sistema dentro do dessublimador 

possua também um gradiente de temperatura, onde o fluxo gasoso também é 

gradualmente refrigerado. Um incidente que não pode ocorrer em um dessublimador é o 

excesso de volume de UF6, tal limite operacional é controlado por detectores de massa ou 

mesmo de volume (OLIVEIRA; ZEMP, 2005).  

De um modo geral pode-se dividir as impurezas do hexafluoreto de urânio em dois 

grupos de compostos químicos: 

(1) Não-voláteis 

(2) Voláteis 

Compostos não-voláteis são considerados aqueles cuja pressão de vapor é menor 

que a atmosférica a 300 °C, e que são normalmente formados a partir de impurezas da 

matéria-prima. As impurezas não-voláteis podem se depositar em determinados pontos 

das tubulações, causando fatores de riscos de acidentes no processo como modificações 

nos fluxos ou impedimento do fechamento completo de válvulas, por exemplo. Já as 

substâncias voláteis, dentre as quais estão geralmente fluoretos e oxifluoretos, 

contaminam as frações enriquecidas. Esses contaminantes devem ser reduzidos aos teores 

máximos estabelecidos e rigidamente controlados para a qualidade e segurança do urânio 

utilizado no ciclo do combustível (ARAÚJO, 1986). Acoplado às saídas dos 

dessublimadores ficam os sistemas de expurgo e tratamento dos resíduos voláteis. 

Como o UF6 é altamente reagente, com propriedades corrosivas e hidrolíticas, ele 

precisa ser purificado não apenas para favorecer o processo de reconversão, mas para não 

desgastar as superfícies internas das válvulas, tubulações, equipamentos ou cilindros por 

onde o material flui. O processo de purificação consiste na solidificação do UF6 no 

dessublimador primário, posterior aquecimento a 4 °C para eliminação de gases inertes, 

HF e outros fluoretos por bombas de alto vácuo. O HF aumenta consideravelmente a 

pressão de vapor do UF6. Por isso, métodos da determinação da pureza do material são 

com base na medida da pressão de vapor do UF6. Além disso, o UF6 é mantido em 
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temperatura suficientemente baixas a fim de apresentar uma pressão de vapor da ordem 

10-4 atm (10,13 Pa). Armadilhas químicas complementam o processo de purificação para 

impurezas não-voláteis. O simples contato com umidade aumenta o grau de impureza do 

UF6, inclusive quando armazenado em cilindros por longo período (JORDAN, 1980).  

 

Na saída da cascata, ficam vários dessublimadores primários em paralelo (Figura 

3.19). Quando um dessublimador está cheio, o UF6 sai da cascata para o próximo vazio. 

O processo de dessublimação e purificação em série, ou seja, com o produto passando 

por mais de uma dessublimação, deve-se ao fato de que neste processo o UF6 fica 

parcialmente na fase sólida, mas uma fração ainda permanece na fase gasosa, formando 

uma mistura com os contaminantes voláteis residuais que não foram expurgados na 

primeira purificação. Tal mistura é transferida para um segundo dessublimador (estado 

líquido ou gasoso) a fim de se coletar o máximo do produto no estado sólido. Dos 

dessublimadores primários, o produto é transferido em forma líquida ou gasosa para 

dessublimadores secundários. A temperatura dos dessublimadores secundários é de cerca 

de –190 °C. Os gases residuais no dessublimador secundário são tratados com alumina e 

Figura 3.19 – Dessublimadores na área de coleta do produto (WHITAKER, 2019) 
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lançados na atmosfera As fases sólidas do produto partem dos dessublimadores 

(primários ou secundários) diretamente para os cilindros de coleta (LAURICELLA, 1998; 

WHITAKER, 2019). 

Quando a transferência é em fase líquida, a temperatura do fluido é maior do que 

a do ponto triplo (64°C) e a pressão é cerca de 1,5 atm (OLIVEIRA NETO; NUNES; 

DIAS, 2009). Dentro dos cilindros receptores, o UF6 líquido é depositado por 

gotejamento e se solidifica lentamente à temperatura ambiente (3-5 dias). Quando a 

transferência é gasosa, os cilindros receptores são refrigerados por ar ou água, causando 

a solidificação do UF6 por dessublimação. Em qualquer técnica de enchimento dos 

cilindros é realizada sobre uma balança para que o limite de massa de UF6 do cilindro não 

seja ultrapassado (WHITAKER, 2019). 

O modo de transferência do UF6 de dá sempre em forma de fluido, pelas 

tubulações, por isso uma dinâmica de solidificar (resfriar) e liquidificar (aquecer) é 

realizada. As tubulações por onde o UF6 é transferido têm diâmetro de da ordem de 10-2 

a 10-1 m e são mantidas aquecidas a fim de se evite o entupimento “prematuro” pelo 

material solidificado (LAURICELLA, 1998; OLIVEIRA NETO; NUNES; DIAS, 2009). 

Sempre que uma tubulação for exposta ao ar, esta deve ser evacuada por bombas de vácuo 

(NRC, 2008a). 

A Figura 3.20 traz um esquema simplificado do processo que o UF6 segue em uma 

linha de enriquecimento. 

 

Figura 3.20 – Caminho do UF6 em um processo de enriquecimento (Traduzido de JNFL,n.a)  

Em algumas instalações, um sistema de compressor pode ser usado em vez de 

dessublimadores para coletar o produto e/ou material residual e levá-lo ao estado sólido. 

Assim, na área de retirada do produto, há presença de hexafluoreto de urânio enriquecido 

em estado sólido. Quando em teores acima de 10% de U-235, surge o risco de alcance da 

massa crítica no produto armazenado. Segundo Lauricella (1998), em plantas 
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convencionais de enriquecimento, a área de retirada do produto é a que oferece maior 

perigo potencial por operar com a maior quantidade de UF6 líquido. 

– Cascata de centrífugas – Seções onde ficam as centrífugas alinhadas em 

paralelo (estágios). O alimento é retirado de cilindros de 30 ou 48 polegadas via 

sublimação até o estado sólido e chega até os corredores, na fase gasosa, a baixa pressão 

e temperatura ambiente. O número de corredores e de centrífugas varia em função da 

capacidade separativo e pode ser otimizado pelo arranjo das cascatas que não precisa ser 

quadrada (WHITAKER, 2019). 

– Laboratório analítico – Local de realização de análise destrutiva e não-

destrutiva de materiais do processo ou da linha de rejeito.  

– Áreas de descontaminação e manutenção – As áreas de descontaminação e 

manutenção fornecem instalações onde o equipamento da planta que esteve em contato 

com o UF6 (contêineres, bombas, válvulas, outros) é armazenado, desmontado, 

descontaminado, reparado e testado conforme necessário. Outros materiais operacionais 

que estiveram em contato com o UF6 (p. ex., óleo da bomba de vácuo) também podem ser 

descontaminados antes do uso ou descarte posterior. A quantidade de material nuclear 

nesta área também é baixa (WHITAKER, 2019). 

– Áreas de recuperação e tratamento de resíduos – Nesta área, há recuperação 

de materiais utilizados e tratamento de resíduos coletados de todas as áreas. Os materiais 

típicos incluem “resíduos incineráveis e não incineráveis contaminados; alumina e/ou 

fluoreto de sódio de armadilhas químicas; soluções de descontaminação, outras soluções, 

óleos e lamas das áreas de descontaminação e manutenção; e amostras e resíduos 

analíticos do laboratório analítico” (WHITAKER, 2019).  

A Figura 3.21 traz uma representação da planta dividida nas unidades descritas 

acima, e uma indicação qualitativa dos fluxos de UF6 e os meios materiais de trânsito. E 

a Tabela 3.7 traz um resumo dos materiais processados nas unidades, os contêineres e 

teor de enriquecimento do UF6. As áreas onde houver a presença de UF6 sólido, deveriam 

sofrer modificações operacionais e na infraestrutura, em caso dos teores de U-235 estarem 

acima de 10%. Tais modificações devem ser feitas desde o projeto e continuamente 

monitoradas a fim de que os processos não se desviem das boas práticas de manejo, 

aumentando-se assim o risco de fugirem das margens de segurança. 
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Figura 3.21 – Instalações de processo e suporte em uma planta típica de enriquecimento de centrifugação 

a gás (adaptado de WHITAKER,2019) 

Tabela 3.7 – Estado físico e enriquecimentos dos materiais processados (WHITAKER,2019) 

Processo Fase  Enriquecimento 

Pesagem e 

amostragem 

UF6 sólido, líquido e gasoso  Alimento, produto ou rejeito 

Estoque de cilindros UF6 sólido  Alimento, produto ou rejeito 

Alimentação UF6 sólido e gasoso Alimento 

Retirada do rejeito UF6 gasoso e sólido Rejeito 

Retirada do produto UF6 gasoso, líquido e sólido Produto 

Cascata de centrífugas UF6 gasoso em tubulação Todos os graus, variando do 

rejeito ao produto 

Análise em 

laboratório 

Soluções líquidas e sólidas Todos os graus, variando do 

rejeito ao produto 

Descontaminação e 

manutenção 

Grande variedade de 

compostos urânicos sólidos 

Todos os graus, variando do 

rejeito ao produto 

Recuperação de 

material usado e 

tratamento de rejeitos 

Sólidos e soluções Todos os graus, variando do 

rejeito ao produto 

O processo de enriquecimento será descrito em seção posterior por etapa, desde a 

chegada do hexafluoreto de urânio natural até a estocagem dos produtos em fase sólida.  
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3.2.6. Indústria de enriquecimento no mundo 

Atualmente, quatorze países possuem uma linha de enriquecimento de urânio: 

Argentina, Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Irã, Japão, Holanda, Coreia do Norte, 

Paquistão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos (WNN, [s.d.]). Sendo a Rússia, China 

e a Alemanha os com maiores capacidades de produção. As principais empresas de 

enriquecimento são a Rosatom (RU), Urenco (multinacional), CNNC (CH), Areva (FR) 

e a Orano (multinacional), somando às demais uma capacidade mundial total de 60.000 t 

UST/ano. Apenas o método de centrifugação é o utilizado atualmente no enriquecimento 

industrial (WNN, [s.d.]). 

O complexo industrial russo tem sido grande fornecedor de urânio para os países 

“ocidentais”, sendo detentor de 40% da infraestrutura de conversão de urânio até 2020, e 

46% da capacidade mundial de enriquecimento até 2018, segundo um relatório recente 

da universidade de Columbia (EUA), sobre o impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia.  

Rússia também é atualmente o único produtor de HALEU em escala comercial e a 

dependência de países europeus e norte-americanos pelo urânio russo está longe de ser 

rompida nas próximas décadas sem impactos negativos na matriz energética e nas 

aplicações de radiofármacos e reatores de pesquisa (CLIFFORD, 2022). 

Estima-se que a demanda da China atualmente seja de cerca de 7.800 tUTS/ano, 

e que a capacidade do seu complexo industrial de separação isotópica de urânio seja 

equivalente a este valor. As projeções para os próximos anos também são de acelerado 

crescimento não apenas na demanda (24.000 toneladas de urânio), mas também na 

capacidade de enriquecimento chegariam a quase 20.000 tUTS/ano em 2030. Em final de 

2021, a China também inaugurou o primeiro reator rápido resfriado a gás de IV Geração 

do mundo, que tem Triso (8,9% de U-235) como combustível (PATEL, 2022; WNA, 

2021; ZHANG, 2020). 

Atualmente, a capacidade de enriquecimento de urânio dos EUA é de quase 5.000 

tUTS/ ano, concentrada em apenas uma única planta de enriquecimento, em Novo 

México, da Urenco, que tem licença para enriquecer urânio até 10% de teor de U-235, 

com planos futuros de instalação de infraestrutura para aumento do limite para 20%. A 

Urenco fornece assim um suprimento de apenas um terço da necessidade de combustível 

da energia nuclear dos EUA. Atualmente, a indústria americana USEC (agora Centrus) 

retornou à atividade de enriquecimento de combustível sob um contrato específico para 
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o programa americano de produção doméstica de HALEU, sendo tal passo uma tentativa 

de redução da dependência por importação de combustível nuclear (U.S. DOE, 2022).  

Segundo relatório próprio da ESA, de 2020, 25% da energia elétrica em países da 

União Europeia são providos por fontes nucleares de 126 reatores de potência espalhados 

por 14 países membros. A demanda europeia por energia nuclear representa 25% da 

demanda mundial, sendo 100% do urânio utilizado em sua indústria nuclear de minas 

estrangeiras, com Nigéria (20,3%) e Rússia (20,2%) como seus principais fornecedores. 

A União Europeia contava até 2020 com uma capacidade anual de enriquecimento de 

16.600 tUTS, valor quase que estável desde 2014, e que conta com a soma de indústrias 

instaladas na França (45%) e Holanda (31%) e na Alemanha (24%) (ESA, 2020). Tal 

capacidade não é suficiente para suprir a demanda atual da UE por combustível, sendo a 

Rússia provedora de 25% de urânio enriquecido utilizado pelo mercado europeu 

(LOCKHART, 2022). 

Quanto à América Latina, 3 países investiram em energia nuclear, tendo sido a 

Argentina a pioneira e a com maior número de usinas em comissionadas. A dependência 

energética da Argentina sobre sua malha nuclear representa 7% do total de sua matriz 

energética, e é provida por três reatores, com capacidade de cerca de 1600 MWe de 

geração de energia. O país conta também com 5 reatores operantes de pesquisa, além de 

1 em construção. Contudo, vale dizer, que todos os reatores de potência em operação na 

Argentina são moderados com água pesada (WNA, 2022). México é outro país que dispõe 

de usina nuclear, com 2 reatores (BWR) em operação, com capacidade total de cerca de 

1550 MWe.  

Brasil tem capacidade de produção total de energia nuclear de cerca de 1900 

MWe, com seus 2 reatores (PWR) operantes, em Angra I e II, e é o único país da América 

Latina com uma relevante capacidade de enriquecimento de urânio em escala comercial, 

contando com seu complexo de fabricação de combustível nuclear em Resende/RJ, cuja 

capacidade separativa anual é de 63 tUTS (MALHEIROS, 2021) . 

3.3. Fundamentos de Análise Preliminar de Perigos 

A análise de riscos constitui uma avaliação sistemática e exaustiva dos perigos 

existentes em uma instalação ou processo industrial, conjuntamente com a efetividade das 

medidas e sistemas de segurança previstos para evitar que os perigos consigam se 

materializar em danos. Ela é realizada através de várias técnicas, baseadas ou não em 

cenários, sendo as principais:  
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1. Análise Preliminar de Perigo – APP 

2. Análise de Árvore de Falhas  

3. Análise de Árvore de Eventos  

4. Análise de Modos de Falhas e Efeitos – FMEA 

5. Estudo de Perigos e Operabilidade – HAZOP 

6. Análise de Causas e Consequências 

7. Análise de Riscos “O que aconteceria se..?”(What-If?) 

8. Lista de Verificação. 

O objetivo principal da análise de risco é avaliar possíveis acidentes com 

consequências importantes para o pessoal da instalação, a propriedade, os membros do 

público e/o para o meio ambiente.  

Acidente é o resultado imediato da manifestação de um perigo (ERICSON, 2005). 

Perigo é qualquer condição química ou física com potencial de causar dano aos seres 

humanos, bens e ao meio ambiente, associado às atividades realizadas em um processo. 

Em alguns casos pode resultar suficiente que a análise de riscos se limite ao escopo de 

uma análise de perigos, que é “um esforço organizado para identificar e analisar a 

relevância de situações perigosas associadas a processos ou atividades”, usado para 

apontar fragilidades de segurança no projeto ou em operações em plantas. Para se realizar 

uma análise de perigos, é necessário que esses sejam identificados junto com as suas 

possíveis causas e consequências associadas (CCPS, 2008). 

A escolha do melhor método tem como base a quantidade de informações sobre 

os processos e elementos no sistema. Para cenários com poucas informações sobre a 

planta, típicos de projetos em estágios iniciais, a ferramenta mais utilizada é a Análise 

Preliminar de Perigos (APP), que examina apenas os perigos sem avaliar detalhadamente 

os sistemas e medidas de segurança para enfrentá-los. Sua metodologia é simples e tem 

como base a identificação dos perigos, suas fontes, e os efeitos, e seu objetivo final é a 

indicação de medidas preventivas ou mitigadoras, como exemplificado no modelo 

apresentado na Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8  –  Tabela básica de APP 

PERIGO CAUSA EFEITO CATEGORIZAÇÃO MEDIDAS 

PREVENTIVAS/MITIG

ADORAS 

     

     

     

     
 

Os perigos são identificados na primeira coluna cada um dos subsistemas em 

estudos, ou seja, os eventos que podem levar a acidentes.  

As causas dos perigos são listadas na segunda coluna, e devem incluir tanto as 

falhas intrínsecas de equipamentos quanto erros de operação, manutenção, testes, reparos, 

eventos externos e fenômenos naturais. 

Na terceira coluna, listam-se os possíveis efeitos dos perigos quando manifestos, 

sendo estes sempre indesejáveis.  

Na quarta coluna, a partir dos efeitos do perigo manifesto, o impacto ambiental, 

humano e sobre a propriedade é avaliado para se mensurar a gravidade, ou severidade, do 

acidente.  

A última coluna da tabela de APP deve indicar as medidas preventivas ou 

mitigadoras, que são “as medidas de proteção ou para minimizar as consequências dos 

possíveis acidentes” (SENNE JUNIOR, 2003). 

Ainda, devido ao perigo de criticalidade ter um padrão de consequências que pode 

ser considerado único em função dos números de fissões (emissão de dose potencialmente 

letal para alvos a poucos metros de distância), a Tabela 3.8 será adaptada neste trabalho, 

adicionando-se o cálculo do risco preliminar do perigo, multiplicando-se a probabilidade 

e o impacto, conforme os resultados dos pares ordenados na matriz de risco.  

Tabela 3.9 – Modelo adaptado da Tabela básica de APP a ser usado no tabalho. 

PERIGO CAUSA RISCO PRELIMINAR MEDIDAS 

PREVENTIVAS/

MITIGADORAS Probabilidade Impacto Categorização 

      

      

      

      

      
 



84 

 

3.3.1. Categorizações do perigo 

O grau de severidade do perigo é um parâmetro essencial em sua categorização, 

contudo, sua avaliação apresenta discrepâncias significativas entre autores e órgãos 

reguladores, carecendo de um consenso de abordagem. Conforme Gonçalves (2015), 

“não há, para instalações do ciclo do combustível, procedimentos e guias de senso comum 

que proponham os níveis para classificação e tolerabilidade dos risco inerentes a cada 

instalação, tal qual o já largamente estudado no campo dos reatores nucleares” 

(GONÇALVES, 2015). A fim de se justificar a metodologia utilizada neste trabalho para 

que a coluna de Categorização do Risco Preliminar seja preenchida, algumas principais 

definições serão apresentadas resumidamente, tendo como fonte o MIL-STD-882C 

(1993), os Padrões de Segurança da AIEA GS-G-2.1 (2007) e GSR Part 7 (2015), 

relativos à “Prontidão e Resposta para uma Emergência Nuclear ou Radiológica”, o 

NUREG-1520 da NRC (2015). 

O MIL-STD-882C (Padrões Militares dos Requerimentos do Programa de 

Sistema de Segurança), elaborado pelo Departamento de Defesa dos EUA (DoD), é a 

primeira versão do documento, faz parte do mesmo programa que desenvolveu a Análise 

Preliminar de Perigos, e traz 4 categorias para os impactos de um perigo, de “I – 

catastrófico” a “IV – desprezível”, cuja mais grave traz como definição “morte, perda no 

sistema ou grave dano ambiental” (DOD, 1993, 2012). Na mais recente versão, de 2012, 

esta definição se estende para: “pode resultar em um ou mais dos seguintes: morte, 

incapacidade total permanente, impacto ambiental irreversível significativo ou perda 

monetária igual ou superior a US$ 10 milhões” (DOD, 2012).  

Para as probabilidades do perigo, o primeiro requerimento utiliza cinco níveis, de 

“A – frequente” a “E – improvável” (DOD,1993). Em sua última versão, as categorias 

foram estendidas em seis níveis, adicionando-se a categoria “F – Eliminado” (DOD, 

2012). 

Uma matriz de avaliação de risco 7x4 é então apresentada no mesmo documento 

(Figura 3.22). 
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Figura 3.22 - Matriz de avaliação de risco do DoD. Fonte: DoD (1993). 

A AIEA, em seus Padrões de Segurança (GS-G-2.1 e GSR Part 7), sugere cinco 

categorias de “ameaça” para estabelecer as “prontidões de emergência” (Tabela 3.10).  

Tabela 3.10 – Cinco categorias de ameaças nucleares e radiológicas (traduzido de IAEA,2007)  

Categoria 

da ameaça 

Descrição 

I Instalações, como usinas nucleares, para as quais eventos no local 

(incluindo eventos de probabilidade muito baixa) são postulados que 

poderiam dar origem a graves efeitos determinísticos à saúde fora do 

local, ou para os quais tais eventos ocorreram em instalações 

semelhantes. 

 

II Instalações, como alguns tipos de reatores de pesquisa, para os 

quais se postulam eventos no local que possam dar origem a doses a 

pessoas fora do local que justifiquem ação de proteção urgente de acordo 

com as normas internacionais, ou para os quais tais eventos tenham 

ocorrido em condições semelhantes instalações. A categoria de ameaça II 

(em oposição à categoria de ameaça I) não inclui instalações para as quais 
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se postulam eventos no local (incluindo eventos de probabilidade muito 

baixa) que possam dar origem a graves efeitos determinísticos à saúde 

fora do local, ou para os quais tais eventos ocorreram em instalações 

semelhantes. 

 

III Instalações, tais como instalações industriais de irradiação, para 

as quais se postulam eventos no local que possam dar origem a doses que 

justifiquem ou contaminação que justifiquem ação de proteção urgente 

no local, ou para os quais tais eventos tenham ocorrido em instalações 

semelhantes. A categoria de ameaça III (em oposição à categoria de 

ameaça II) não inclui instalações para as quais são postulados eventos que 

poderiam justificar uma ação de proteção urgente fora do local, ou para 

as quais tais eventos ocorreram em instalações semelhantes. 

 

IV Atividades que possam dar origem a uma emergência nuclear ou 

radiológica que possa justificar uma ação de proteção urgente em um 

local imprevisível. Isso inclui atividades não autorizadas, como 

atividades relacionadas a fontes perigosas obtidas de forma ilícita. 

Também incluem transporte e atividades autorizadas envolvendo fontes 

perigosas móveis, como fontes radiográficas industriais, satélites 

movidos a energia nuclear ou geradores radiotérmicos. A categoria de 

ameaça IV representa o nível mínimo de ameaça, que se supõe que se 

aplique a todos os Estados e jurisdições. 

 

V Atividades que normalmente não envolvem fontes de radiação 

ionizante, mas que produzem produtos com probabilidade significativa 

de contaminação, como resultado de eventos em instalações da categoria 

de ameaça I ou II, incluindo instalações em outros Estados, a níveis que 

exijam restrições imediatas a produtos em acordo com as normas 

internacionais. 
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O documento especifica que instalações com perigos criticalidade pode ser 

consideradas como II ou III categoria, dependendo do potencial de liberar doses de 

radiação para o meio ambiente ou contidas pelas barreiras de proteção da instalação.  São 

enquadradas na categoria II, “instalações com potencial para uma criticalidade 

descontrolada”, e na categoria III, “instalações com potencial, se a blindagem for perdida, 

de taxas de dose direta externa (shine) de mais de 100 mGy/h a 1 m” de distância (IAEA, 

2007, 2016). A ótica da AIEA, no entanto, é de que a partir do tipo de instalação onde 

ocorreu o evento, possam se aplicar diferentes graus de prontidão. Isto pode ser muito 

coerente para poupar recursos nos planos de emergência em locais que só dispõe de 

apenas instalações atividades nucleares ou radiológicas, mas sem muito potencial de 

danos à saúde e ao meio ambiente. 

A NRC, em sua 2ª revisão do Plano Padrão de Revisão para Licenciamento de 

Instalações do Ciclo do combustível (Standard Review Plan for License Applications for 

Fuel Cycle Facilities – NUREG-1520), de 2014, traz três categorias para a gravidade das 

consequências (Tabela 3.11): 

Tabela 3.11 – Severidade de consequência. Traduzido de NRC (2015) 

Definições das Categorias da NRC de Severidade de Consequências 

Grau da Severidade Funcionários Público Meio Ambiente 

3 – Alta 

Consequência 

*DR > 1 Sv (100 

rem) 

DR > 0,25 Sv (25 rem)  

Absorção de U solúvel ≥ 

30 mg 

 

2 – Consequência 

Intermediária 

DR ≥ 0,25 Sv (25 

rem) < RD ≤ 0,25 Sv 

0,05 Sv (5 rem) ≤ RD ≤ 

0,25 Sv 

Liberação radioativa ≥ 0,05 

Sv (5 rem) 

1 – Baixa 

Consequência 

DR abaixo dos 

limites 

intermediários 

DR abaixo dos limites 

intermediários 

Liberação radioativa abaixo 

dos limites intermediários 

*DR = Dose Radiológica 

Essas categorias devem ser relacionadas com a probabilidade (cautelosamente 

diferida de frequência no documento) do acidente, categorizada em três termos: 

“altamente improvável”, “improvável” e “não-improvável” também definidas no 

NUREG-1520: 

C - Eventos Não-Improváveis – eventos com frequência estimada maior 

do que 1 x 10-4/ano. 
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B - Eventos Improváveis – eventos com frequência estimada abaixo de 1 

x 10-4/ano, em sistema com controles administrativos otimizados, 

acompanhados de boa engenharia, controle de equipamentos e meios de 

produção com medidas de alto grau de gerenciamento. 

A - Eventos Altamente Improváveis – eventos com frequência estimada 

abaixo < 1 x 10-5/ano, e que poderiam ocorrer em instalações cujo sistema 

é composto de proteção de dupla contingência (NRC, 2015). 

Ainda, consta no NUREG-1520 que todos os eventos de alta consequência devem 

ser combinados com eventos altamente improváveis para serem considerados de “risco 

aceitável”, e todos os de consequência intermediária devem ser combinados com uma 

possibilidade ínfima, ou “improvável” (NRC, 2015). 

Gonçalves (2015) faz uma adaptação dos graus de frequência da tabela 

apresentada na Erro! Fonte de referência não encontrada.  que complementa a i

nterpretação dos graus de probabilidade do NUREG-1520. 

Tabela 3.12 – Tabela de Graus de Frequência segundo a NRC, adaptada por Gonçalves (2015).  

Fonte: Gonçalves (2015) 

GRAU CONCEITO HISTÓRICO FREQUÊNCIA 

A - 

Extremamente 

Remota 

Conceitualmente 

possível, porém 

improvável de ocorrer 

durante a vida útil da 

instalação 

Não há registro 

desse acidente. 

F<10-6/ano 

B - Remota 

Não se espera que 

ocorra duante a vida 

útil da instalação 

Há alguns 

registros desta 

ocorrência durante 

o tempo de 

operação da planta 

10-6/ano ≤ F < 

10-5/ano 

C - Provável 

para evento é esperado 

de ocorrer pelo menos 

uma vez durante a 

vida útil da instalação. 

Há um registro 

desta ocorrência 

por ano. 

10-4/ano ≤ F < 

10-3/ano 

D - Frequente 

Esperado ocorrer pelo 

menos 1 vez por ano 

Há mais de um 

registro desta 

ocorrência por 

ano. 

F>10-3/ano 
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A Escala Internacional de Acidentes Nucleares (INES), introduzida pela AIEA, 

também é usada, com 8 categorias de níveis de gravidade de eventos, de “0 – Desvio 

(Sem significado para a segurança)” a “7 – Acidente grave”. A magnitude dos efeitos de 

um acidente de criticalidade em uma instalação de produção de combustível em escala 

comercial é incerta, estando mais próximo de servir como referência o acidente de 

Tokaimura, cuja duração foi de 20h e só foi cessada por detecção do acidente e ações de 

mitigação da equipe de emergência radiológica. Contudo, com base no histórico, um 

acidente de criticalidade se enquadraria no grau 4 da escala INES – “4 – Acidente sem 

risco fora da localização” (Tabela 3.13). Importante destacar que a escala INES categoriza 

acidentes, não perigos. 

Tabela 3.13 – Critério para acidentes de nível 4 pela escala INES. Fonte: INES 

Nível Definição Critério Exemplos 

4 

Acidente sem risco 

significativo fora 

da instalação 

• Liberação externa de 

radioatividade resultando em uma 

dose para o grupo crítico da ordem 

de alguns milisieverts. 

Com tal liberação, a necessidade 

de ações de proteção fora do local 

seria geralmente improvável, 

exceto possivelmente para o 

controle local de alimentos. 

 

• Danos significativos na 

instalação. Tal acidente pode 

incluir danos ACIDENTE levando 

a grandes problemas de 

recuperação no local, como fusão 

parcial do núcleo SEM um reator 

de energia e eventos comparáveis 

em instalações sem reator. 

 

  • Irradiação de um ou mais 

trabalhadores resultando em 

superexposição onde uma alta 

probabilidade de ocorrer a morte. 

Planta de 

Reprocessamento 

de Windscale, UK, 

1973 

 

 

 

 

 

 

Saint Laurent NPP, 

França, 1980 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires 

Critical Assembly, 

Argentina, 1983 

A CETESB (2011), traz na segunda revisão de sua norma técnica P4.261, Risco 

de Acidente de Origem Tecnológica - Método para decisão e termos de referência, uma 

categorização para severidade de perigos centrada nos danos ambientais. Segundo a 
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CETESB (2011), na busca de prevenção de acidentes por parte das autoridades 

governamentais, da sociedade e da indústria, “as técnicas e métodos já amplamente 

utilizados nas indústrias bélica, aeronáutica e nuclear passaram a ser adaptados para a 

realização de estudos de análise e avaliação do risco associado a outras atividades 

industriais, em especial nas áreas de petróleo, química e petroquímica” (CETESB, 2011). 

Foge da competência da CETESB o licenciamento ambiental de instalações nucleares 

Tabela 3.14. 

Tabela 3.14 – Categorias de severidade segundo a CETESB. Fonte: Gonçalves (2015) 

Categoria da 

severidade 

Efeitos 

I – Leve   Nenhum dano ou dano não-mensurável. 

 

II – Marginal Danos irrelevantes ao meio ambiente e à comunidade 

externa. 

 

III – Crítica  Possíveis danos ao meio ambiente devido a liberações de 

substâncias químicas tóxicas ou inflamáveis, 

alcançando áreas externas à instalação. Pode provocar 

lesões de gravidade moderada na população externa 

ou impactos ambientais com reduzido tempo de 

recuperação.  

 

IV – Catastrófica  Impactos ambientais devido a liberações de substâncias 

químicas, tóxicas ou inflamáveis, atingindo áreas 

externas às instalações. Provoca mortes ou lesões graves 

na população externa ou impactos ao meio 

ambiente com tempo de recuperação elevado. 

O impacto ambiental de um acidente de criticalidade a partir de instalações de 

processo é considerado único, de baixa consequência, tal como estipulado nos critérios 

para o nível 4 da escala INES, e, portanto, não terá necessidade de ser avaliado na tabela 

da APP deste trabalho. Avaliando-se então o escopo e as especificidades do objeto do 

presente estudo, optou-se pela categorização da U.S. NRC (2015), pois ela é sintética 

enquanto bem estipulada e a mais recente, abordando especificidades de segurança de 

instalações do ciclo do combustível, com detalhamento criterioso e mais claro das 

metodologias propostas. Estando os EUA na posição de mais avançados “no sentido do 

uso da informação de risco para a tomada de decisão reguladora, tendo incorporado a 

avaliação de risco “como ferramenta no processo regulador”, desde 1995 

(GONÇALVES, 2015).  
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Tabela 3.15 – Matriz de Risco. Traduzido de U.S. NRC (2015). 

Impacto  
Baixa 

consequência 
Intermediária Alta 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e 

Muito 

improvável 
Aceitável Aceitável Aceitável 

improvável Aceitável Aceitável Inaceitável 

Não-

improvável 
Aceitável Inaceitável Inaceitável 

 

Apesar de simples, a APP demanda acesso a informações relevantes do projeto 

como os seus critérios, processos operacionais, ou especificações de materiais e 

equipamentos. Quando as informações são limitadas, estas podem ser importadas de 

plantas ou de processos com características ou atribuições afins, bem como de simulações 

e experimentos. Uma variedade de fontes favorece o caráter exaustivo ou detalhado do 

trabalho final (CCPS, 2008). 

A partir das categorizações dos riscos, estratégias básicas de controle e 

salvaguardas são identificadas para serem implantadas nos estágios finais do processo 

(CCPS, 2008). Uma análise de criticalidade, segundo a AIEA (2010), deveria utilizar 

abordagem determinista, contando com as incertezas nos parâmetros físicos e “os piores 

casos de condições de moderação” (IAEA, 2010). 

3.4.  Aspectos econômicos 

A viabilidade de se produzir combustível HALEU depende mais dos fatores 

econômicos do que das técnicas, pois, uma vez eliminados os impasses econômicos, a 

distância até a solução dos impasses tecnológicos se aparenta curta, dados os avanços nos 

estudos de insumos de armazenamento e sistemas de transportes seguros. Por outro lado, 

uma vez superados os impasses da segurança de criticalidade tanto no enriquecimento, 

quanto na fabricação dos combustíveis, os impasses econômicos podem não ser superados 

devido ao caráter incerto do mercado. Os reatores avançados e outras tecnologias 

nucleares não podem entrar em operação e consequente experiência operacional sem o 

combustível, e o combustível não está disponível porque um mercado concreto ainda não 

existe.  
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Conforme o próprio NEI, em acordo com U.S. DOE, concluiu, nesses casos, a 

melhor via de suporte econômico e técnico (pesquisas) é a iniciativa estatal (NEI, 2020). 

E essa via se mostra em consonância com a História da indústria nuclear, quando 

consideramos como esta se desenvolveu intensamente em setores intimamente vinculados 

aos interesses estatais, não apenas no campo militar, mas também no setor tecnológico. 

Além disso, é da autoridade do Estado o papel de regulamentar e impor as normas de 

segurança e as condições do direito às licenças de atividades do ramo tecnológico nuclear, 

reduzindo assim a distância entre a compreensão efetiva dos parâmetros estipulados de 

segurança e as exigências mais rígidas das regulamentações. E quando se considera a 

essencialidade de uma matriz energética limitada pela escassez de combustíveis fósseis e 

restringida pelas urgências de se reduzir a emissão de gases do efeito estufa ou poluentes, 

a energia nuclear ainda é a alternativa mais barata e considerada “limpa” neste contexto.  

Outro ponto é o custo da produção de kWh por meio de reações nucleares frente 

às reações químicas. Em 2019, o custo médio do combustível nuclear, outrora 

considerado isoladamente fonte de energia “infinita”, era mais que o dobro do custo do 

combustível fóssil mais barato da época, o gás natural (CENTRUS, 2021). E com os 

avanços tecnológicos dos projetos de reatores nucleares, benefícios de economia de 

custos surgem seguindo as exigências da própria necessidade de uma quarta geração de 

reatores, como economia na recarga, na área monopolizada pelas plantas e pelas margens 

de segurança ambiental; aumento da performance de geração de energia nos núcleos dos 

reatores; na redução de contaminantes radiológicos e volumes do rejeito, dentre outros. E 

isso tudo desconsiderando-se os efeitos da confiabilidade de segurança sobre o mercado. 

Por esses pontos que a aplicação de uma análise de viabilidade de produção não 

teria muito impacto nas decisões sem considerar a análise de custo e benefícios 

econômicos. Neste trabalho, os benefícios serão expostos apenas qualitativamente, já que 

não se trata de todo o ciclo do combustível.  
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Figura 3.23 - Capacidade de enriquecimento das principais fornecedoras 

O gráfico da Figura 3.23 é do relatório da Associação Nuclear Mundial (WNA, 

World Nuclear Association, em inglês) de 2019, referente aos cenários globais de 

demanda e disponibilidade do combustível nuclear, e mostra que atualmente a capacidade 

instalada de enriquecimento está acima da requerida, e só estaria abaixo a partir de 2024, 

para um cenário otimista de aumento de demanda. O cenário de referência, na curva 

contínua, pouco se desvia da capacidade mundial. Contudo, deve-se lembrar que a 

capacidade da CNNC está prevista para suprir a demanda interna de enriquecimento da 

China, atualmente dependente de urânio exportado, até que esta alcance a 

autossuficiência. E a Rosatom é uma indústria russa, e sua contribuição enquanto 

fornecedora dos mercados norte-americanos e europeus está atualmente em discussão 

devido aos recentes conflitos políticos entre Rússia e Ucrânia que estendem efeitos 

preocupantes sobre o mercado internacional de energia. A capacidade das duas maiores 

empresas de enriquecimento de urânio do ocidente (Urenco e Orano), segundo este 

gráfico, está em declínio, apesar das projeções de aumento das demandas dos EUA e 

União Europeia por urânio enriquecido (LEU e HALEU). 

O U.S. DOE investiu 3 bilhões de dólares em 10 anos na construção de um tipo 

robusto de centrífuga, chamada American Centrifuge, ou AC100. 1500 centrífugas foram 

construídas até então, representando um custo unitário de 2 milhões de dólares por 
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máquina. Antes deste programa, 2 bilhões de dólares haviam sido gastos em um período 

de 26 anos pelo U.S. DOE, em parceria com a USEC, em prol do desenvolvimento de 

uma tecnologia de separação isotópica a laser (Atomic Vapour Laser Isotopo Separation 

– AVLIS). Segundo Hore-Lacy (2016), este projeto foi abandonado em favor do 

American Centrifuge Project (ACP), devido à economia já acumulada de “mais de 10 

milhões horas de operação” (HORE-LACY, 2016). A planta de demonstração de 

produção de HALEU do U.S. DOE e da Centrus é composta de 120 centrífugas AC100, 

cada máquina instalada corresponde ao potencial de 340 UTS/ano (CENTRUS, 2021; 

USEC, 2014). O programa visa produzir até 600 kg de HALEU (19,75% de U-235) em 

forma de UF6 e teve um investimento de 115 milhões de dólares (NRC, 2021). 

3.5. Aspectos Normativos e de Licenciamento de Enriquecimento de Urânio 

Combustível 

A consideração das normas nacionais e das orientações internacionais diretamente 

direcionadas sobre instalações de enriquecimento é uma etapa importante da análise de 

perigos, dado que restrições legislativas podem impedir o licenciamento das atividades 

aqui discutidas. No Brasil, as atividades em instalações nucleares são realizadas pela 

CNEN, pela INB, pela Eletronuclear e pelo CTMSP, tendo já tido a Aeronáutica e o 

Exército realizado, no passado, atividades de pesquisa e desenvolvimento focadas no 

ciclo do combustível nuclear. Até o ano de 2021, o órgão regulador era o CNEN, formado 

em 1956, e está vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Com 

a Lei n°14.222 de 15 de outubro de 2021, uma nova autarquia, a Autoridade Nacional de 

Segurança Nuclear (ANSN), passou a substituir a CNEN como o órgão regulador, 

fiscalizador e licenciador das atividades civis com tecnologias nucleares. Isso significa 

que caberá à ANSN desde então, em caráter de autarquia, “editar normas e conceder 

licenças e autorizações para a transferência e o comércio interno e externo” (Brasil, 2021).  

Para que qualquer atividade nuclear entre em operação, é preciso a concessão de 

licenciamento que envolvem três etapas principais:  

o a da licença prévia,  

o a da licença de instalação,  

o e a licença de operação.  

Segundo a CNEN, o licenciamento nuclear tem como objetivo “proteger os 

trabalhadores, a sociedade e o meio ambiente, contra os danos radiológicos, pelo 

estabelecimento de um sistema de proteção ou defesa nas instalações nucleares”. Assim, 
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é da autoridade do órgão regulador nuclear nacional a condução do processo de 

licenciamento de instalações nucleares, “através de atividades de avaliação de segurança 

e fiscalização, visando garantir a construção e a operação destas instalações, em 

conformidade com padrões de segurança recomendados e aceitos nacional e 

internacionalmente”. Por se tratar de uma atividade industrial, instalações de 

enriquecimento de combustível nuclear no Brasil são também dependentes de validação 

do IBAMA para receberem licenciamento, sendo este um órgão cooperador da CNEN na 

regulação e fiscalização.   

3.5.1. A Norma CNEN-NE 1.04 – Licenciamento de Instalações Nucleares. 

As Normas CNEN têm status de regulamento técnico e são compulsórias. Para a 

atividade de enriquecimento de urânio, a norma específica é a CNEN-NE 1.04 da 

resolução CNEN 15/02, que estabelece o processo para os três tipos de licenciamentos. 

O capítulo 5 trata do requerimento de Aprovação do Local, e o item 5.1.1 diz que o 

Relatório do Local deve conter “características especiais que possam ter relação 

significativa com a probabilidade ou com as consequências de uma liberação acidental de 

material radioativo; características de segurança que serão incluídas e os sistemas de 

contenção previstos para evitar a liberação de material radioativo ou de radiação”. A base 

de tais normas, segundo o próprio corpo de texto, é o Guia Regulatório 3.25 – Formato e 

Conteúdo Padrões de Relatórios de Análise de Segurança para Instalações de 

Enriquecimento de Urânio da U.S. NRC, que, “embora não seja um documento 

internacional, é de um país com vasta experiência na área e é um documento que  é 

compatível com a filosofia  adotada pela CNEN  e  apresenta, no seu conjunto, todas as 

informações necessárias para a concessão das aprovações, licenças e autorizações 

necessárias” (CNEN,2002). 

3.5.2. A Norma CNEN-NN 2.01 – Proteção Física de Materiais e 

Instalações Nucleares. 

Outra norma para o uso e manuseio de urânio enriquecido é a norma CNEN NN-

2.01, específica para a proteção física de materiais e instalações nucleares. São 

considerados material nuclear o tório, o urânio e o plutônio, “sob qualquer forma, e, 

qualquer material que os contenha” (CNEN, 1999) . E os materiais enriquecidos com 
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isótopos físseis de U-233 e U-235 são chamados de materiais físseis especiais ou 

materiais nucleares especiais (MNE) e, como tais, estão categorizados em função do seu 

grau de enriquecimento e da quantidade para fins de salvaguarda nuclear (Tabela 3.16).  

Tabela 3.16 – Categorização de Material Nuclear para fins de Segurança Física (CNEN,2019) 

Material Forma Categoria (por massa do material) 

I II III 

Plutônio 

Não irradiado Maior ou 

igual a 2 

Kg 

Maior que 500g 

e menor que 

2Kg 

Maior que 

15g e 

menor ou 

igual a 

500g 

Urânio-235 

Não irradiado    

Enriquecido a 

20% ou mais 

em 235U 

Maior ou 

igual a 5 

Kg 

Maior que 1Kg e 

menor que 5Kg 

Maior que 

15g e 

menor ou 

igual a 1Kg 

Enriquecimento 

igual ou 

superior a 10%, 

porém inferior a 

20% em 235U 

X Maior ou igual a 

10Kg 

Maior que 

1Kg e 

menor que 

10Kg 

Enriquecimento 

acima do 

natural, mas 

abaixo de 10% 

em 235U 

X X Maior ou 

igual a 

10Kg 

Urânio-233 

Não irradiado Maior ou 

igual a 2 

Kg 

Maior que 500g 

e menor que 

2Kg 

Maior que 

15g e 

menor ou 

igual a 

500g 

Combustível 

irradiado 

X X Urânio natural 

ou exaurido, 

tório, ou 

combustível de 

baixo 

enriquecimento 

(menos de 10% 

de conteúdo 

físsil) 

X 

Outros 

materiais 

protegidos 

    

O HALEU, devido aos seus teores abaixo de 20% e acima de 5%, está previsto 

como material nuclear especial de categoria II (MNE II), e, sendo assim, seu uso e 
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estocagem devem ser “em área protegida a que o acesso é controlado, isto é, uma área 

sob constante vigilância por guardas ou artefatos eletrônicos, rodeada por barreira física 

com número limitado de pontos de entrada e sob controle apropriado, ou qualquer área 

com nível equivalente de segurança física”. Os materiais nucleares especiais devem estar 

dentro de uma área de segurança zoneada chamada Área Vigiada (AVg), e os MNE I e II 

devem ser estocados em uma área mais interna da AVg chamada de Área Protegida (AP), 

localizada em um setor com acesso limitado (CNEN,2019).  A Figura 3.24 ilustra a AVg 

com suas zonas internas. A área vital é exigida apenas para o MNE I. Tanto as 

categorizações de proteção de materiais nucleares quanto as orientações de como estocar, 

manusear e controlar são com base nas orientações da AIEA (SANTOS,2019).  

 

Figura 3.24 – Áreas de segurança em uma instalação nuclear (Adaptado de SANTOS,2019) 

3.5.3. Salvaguardas 

A norma CNEN NN 2.02 estipula o controle de qualquer material nuclear de 

origem nacional ou estrangeira. Isso significa que mesmo o urânio natural extraído deve 

receber um sistema de contabilidade e controle, já que este é um material nuclear. Tal 

sistema constitui o principal mecanismo de salvaguarda nuclear quando realizada por dois 

ou mais países em um acordo conhecido como Acordo de Salvaguarda. Desde 1998 que 

o Brasil é signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), após 30 anos de 

resistência com receio de perder a soberania nacional e seus segredos industriais. Ao ter 

assinado tal acordo, o país passou a concordar não apenas em não produzir armas 



98 

 

nucleares, mas também permitir que a AIEA faça o papel de inspetora nuclear 

internacional, onde aplica as suas salvaguardas (BINS, 2010).  

Essas salvaguardas são “atividades através das quais a AIEA pode verificar se um 

Estado está cumprindo os seus compromissos internacionais em não utilizarem programas 

nucleares para “fins militares”, apenas para “fins pacíficos”  (IAEA, [s.d.]). No entanto, 

elas por si só não asseguram o propósito de não-proliferação nuclear, mesmo em 

instalações inspecionadas pela AIEA. Por conta desta vulnerabilidade que o Protocolo 

Adicional (PA) foi publicado, em 1997, estipulando medidas mais rígidas com maior 

liberdade de inspeção e controle da AIEA, que teria acesso total para visitar instalações 

diversas com material ou atividades nucleares, inclusive informações de pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologia nuclear. Desde o TNP que as medidas de salvaguardas 

são diferenciadas por grupos de países, gerando resistência aos que se sentem 

discriminados e prejudicados, como se posicionou o Brasil durante três décadas. E o 

Protocolo Adicional, apesar de ter sido criado um ano antes da adesão do Brasil ao TNP, 

não foi assinado até o presente ano  (SAPIENTIA, 2020).  

As salvaguardas nucleares consistem em procedimentos realizados em instalações 

nucleares (reatores, usinas de enriquecimento) de determinado país para a contabilização 

e o controle dos materiais nucleares utilizados por elas. São o mecanismo mais importante 

para que não ocorra a proliferação de armas nucleares, já que a tecnologia utilizada em 

instalações nucleares civis é a mesma necessária para que se construam armas atômicas. 

Para a implementação dos mecanismos de contabilidade e controle de materiais nucleares, 

a ABACC aplica o Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. 

As salvaguardas nucleares do Acordo Bilateral de 1991 são essencialmente importantes 

para que o Brasil desenvolva sua indústria e sua tecnologia nuclear de forma pacífica e 

autônoma  (BINS, 2010; CASTRO, 2006). 

Apenas no fim da década de 90, Argentina e Brasil assinaram separadamente o 

TNP. Antes disso, ambos países tinham em comunhão um sistema próprio e binacional 

de salvaguardas, regulado pela ABACC, em cooperação com a AIEA, chamado de 

Acordo Quadripartite. Tal acordo já previa a atuação da AIEA como inspetora 

internacional  (BINS, 2010). As salvaguardas nucleares do Acordo Bilateral de 1991 são 

essencialmente importantes para que o Brasil desenvolva sua indústria e sua tecnologia 

nuclear de forma pacífica e autônoma. Contudo o Protocolo Adicional ao TNP prevê um 

acesso maior e mais profundo sobre as plantas de tecnologia nuclear e até os setores de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Assim, países como o Brasil recusam-se ainda 
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a assinar o Protocolo Adicional e se atém apenas aos acordos e normas alinhados ao TNP 

original  (SAPIENTIA, 2020). Tal resistência deve ser levada em consideração no caso 

de inauguração de novas atividades e tecnologias, pois a pressão internacional tem se 

mostrado uma força dominante contra planos econômicos que se desviam de acordos 

globais. 

3.5.4. As condições de licenciamento para a produção de HALEU 

O que pode ser entendido então até aqui é que, pelas normas CNEN-NE 1.04 e 

2.01, ambas em consonância com as recomendações da AIEA, as atividades de produção 

de HALEU são dependentes de licenças da ANSN e as instalações de armazenamento e 

transporte do produto devem sofrer modificações de proteção física, devendo os cilindros 

de HALEU ser armazenados em uma segunda camada interna de proteção com barreiras 

duplas e com acesso controlado, conforme a Figura 3.25 representa.  

 

Figura 3.25 – Área de Proteção Física do HALEU MNE II 

Caso o processo se dê em instalações já existentes do ciclo do combustível, isso 

implicaria em construção de unidades próprias para o armazenamento de HALEU, e, por 

isso, um requerimento próprio de Aprovação do Local e um novo Relatório do Local para 

concessão de licença para a atividade de enriquecimento a cerca de 20% de U-235. 

Quando se observam a norma CNEN-NE 2.01, as resoluções nela presentes já sugerem 

que a fabricação do combustível seja feita em unidade anexa às instalações de 

enriquecimento, para que a proteção do HALEU, enquanto MNE II, seja realizada de 
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maneira contínua, com menos riscos físicos e econômicos. Além disso, é exigido um 

sistema de vigilância e controle contínuos, diferenciado da exigência para a estocagem e 

transporte de LEU. 

Já a norma CNEN NN 2.02, que estipula o controle de qualquer material nuclear 

de origem nacional ou estrangeira, prevê cooperação do Brasil com sistema de 

salvaguardas da ABACC e da AIEA. Sendo assim, a implementação da produção de MNE 

de categoria II implicaria na observância dos tratados e acordos assinados pelo Brasil, 

que exigem certificações, licenciamentos e um sistema rígido de controle e contabilidade 

dos materiais nucleares em plantas que produziriam HALEU. O Brasil não é signatário 

do Protocolo Adicional do TNP, e, como dito, as pressões internacionais podem ter 

grande influência em uma decisão de investir na fabricação de combustíveis de alto 

desempenho. 

Quanto às normas que versam sobre a segurança de criticalidade, elas estão 

contidas na norma CNEN NE 1.02, Critérios Gerais de Projetos para Usinas de 

Reprocessamento de Combustíveis Nucleares, em forma quatro de critérios, Critérios de 

Segurança Contra Criticalidade Nuclear, transcritos abaixo (CNEN, 1979):  

CRITÉRIO 16 - Margens de Segurança  

Os sistemas do processo e de estocagem devem ser projetados de modo a:  

a) incluir margens de segurança para os parâmetros de criticalidade, compatíveis 

com as incertezas nas condições do processo e de estocagem, nos dados e métodos usados 

em cálculos, e na natureza do meio ambiente imediato sob condições de acidente;  

b) serem mantidos subcríticos, com garantia de que nenhum acidente de 

criticalidade possa ocorrer sem que tenha havido, no mínimo, duas alterações sequências 

ou concorrentes, independentes e improváveis, nas condições essenciais à segurança 

contra criticalidade.  

CRITÉRIO 17 - Métodos de Controle Os métodos de controle de criticalidade 

devem ser os seguintes, em ordem de preferência, desde que práticos:  

a) método da geometria favorável, no qual equipamentos ou sistemas são 

subcríticos, mesmo sob as piores condições postuladas, devido à fuga de nêutrons;  

b) método dos venenos sólidos, no qual são empregados materiais absorvedores 

de nêutrons, permanentemente fixos;  

c) método dos controles administrativos, no qual são usados controles 

administrativos de moderação, de concentração de material físsil, de material físsil total, 

combinados com margens em medidas de segurança, ou, alternativamente, método dos 
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venenos solúveis, em que é feito o uso de materiais solúveis absorvedores de nêutrons, 

conjugado com análises e dispositivos de segurança adequados.  

CRITÉRIO 18 - Absorvedores de Nêutrons  

I. No caso de emprego de materiais sólidos absorvedores de nêutrons para prevenir 

a criticalidade, o projeto dos sistemas do processo e de estocagem deve fornecer meios 

efetivos que verifiquem a eficácia contínua desses absorvedores.  

II. O emprego de materiais solúveis absorvedores de nêutrons como um controle 

primário de criticalidade deve ser condicionado à:  

a) adoção de dois métodos independentes que assegurem a presença da 

concentração necessária de absorvedores de nêutrons; e,  

b) localização do equipamento que contém o material físsil atrás de barreiras e 

blindagens, suficientes para reduzirem a probabilidade e a extensão de contaminação do 

meio ambiente e exposição do pessoal à radiação, no caso de um acidente de criticalidade.  

CRITÉRIO 19 - Medidas Auxiliares de Segurança I. Os sistemas do processo e de 

estocagem devem ser projetados de modo a:  

a) garantir que nenhum item passível de causar segregação de materiais físseis, 

possa estar presente em componentes, cuja segurança contra criticalidade dependa da 

distribuição homogênea de material físsil;  

b) assegurar a impossibilidade de transferência de materiais físseis provenientes 

de sistemas de segurança para sistemas não relacionados à segurança, como consequência 

de qualquer falha única ou erro de operação.  

II. Os componentes, cuja segurança contra criticalidade depende de uma 

concentração limite de material físsil, devem ser projetados de modo que:  

não estejam presentes mecanismos que possam causar concentrações críticas de 

materiais físseis: 

a concentração seja controlada por meios instrumentais efetivos.  

III. Os componentes de sistemas de confinamento devem ser projetados de modo 

a garantir que vazamentos provenientes de equipamentos, ou de uma zona de 

confinamento para outra, não resultem em uma condição que leve à criticalidade.  

IV. O espaçamento entre acumulações discretas de materiais físseis deve ser 

controlado de modo a manter um estado subcrítico. 
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4. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA PRODUÇÃO DE HALEU EM 

TERRITÓRIO NACIONAL 

A viabilidade da produção de HALEU no Brasil depende de uma avaliação do 

mercado consumidor, da capacidade técnica, dos recursos financeiros, da aplicação de 

medidas de segurança e de salvaguardas, e da subsequente anuência de licenças das 

plantas e dos processos por parte das autoridades licenciadoras. A avaliação do mercado 

e dos recursos financeiros compõem em conjunto a avaliação econômica de tal projeto. 

A capacidade técnica é avaliada considerando-se a tecnologia, a experiência técnica do 

país no suprimento de um ciclo de combustível, mas faz também parte dela as técnicas de 

segurança nuclear nas instalações de produção de combustível.  

Neste capítulo, a avaliação da capacidade técnica começará considerando-se um 

domínio técnico do Brasil em enriquecer urânio para limites acima de 5%, pois os 

mecanismos e tecnologias para o enriquecimento de HALEU são considerados os 

mesmos. A diferença entre os dois tipos de produção está na necessidade de um projeto 

de enriquecimento adaptado para a coleta, manuseio e armazenamento seguro do UF6 em 

concentrações acima de U-235, devido ao risco de alcance de massa crítica. Assim, a 

avaliação técnica da produção de HALEU é dependente e centrada na capacidade de se 

construir um projeto de planta de enriquecimento com segurança de criticalidade 

embutida.  Por isso, para se avaliar a viabilidade técnica de produção de HALEU, uma 

avaliação dos perigos será feita aplicando-se a técnica da Análise Preliminar de Perigos. 

Na sequência, a avaliação econômica será feita tomando, conforme justificado, o 

cenário das projeções de mercado expostas no capítulo 3 e do histórico industrial 

brasileiro no ciclo de combustível. Sobre esses dados, será feita uma avaliação qualitativa, 

expondo um balanço do potencial brasileiro não apenas em investir na produção de 

combustíveis para tecnologias nucleares avançadas e futuras, mas também da extensão 

da sua capacidade em competir por um mercado de HALEU. 

Por fim, será avaliada a viabilidade em se produzir HALEU observando-se as 

exigências nacionais e internacionais de salvaguardas nucleares, tomando-se como base 

o histórico do país frente às pressões internacionais para que este assinasse os acordos 

estipulados. E o cenário atual do Brasil da ABACC diante do Protocolo Adicional de 

Acordo de Salvaguardas.  
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4.1. Análise Preliminar de Perigos de uma planta de enriquecimento de 

HALEU 

A produção de HALEU começa a partir do enriquecimento de UF6 levemente 

enriquecido. Neste trabalho, será considerado que a produção de HALEU seja a partir de 

uma planta independente, cujo alimento seja o LEU a cerca de 5%. Considerando-se que 

a técnica de enriquecimento para HALEU é a mesma que a para LEU, a avaliação da 

capacidade técnica de se enriquecer urânio até o limite de 20% será resumida em se 

avaliar a viabilidade de se produzir HALEU com segurança de criticalidade, ou seja, com 

o risco do perigo de criticalidade se manifestar ser considerado desprezível.   

A própria análise de perigo de criticalidade está contida na análise de perigo, 

sendo o risco de criticalidade considerado baixo em usinas convencionais de 

enriquecimento, com nenhum caso registrado de acidente de criticalidade. Contudo, com 

o aumento da concentração de U-235, e da sua densidade nos materiais líquidos e sólidos, 

o risco de criticalidade aumenta, exigindo uma análise dos perigos que possam 

desencadear acidentes de criticalidade. Assim, para uma usina de enriquecimento de 

HALEU, as análises de perigos aplicada às usinas convencionais de enriquecimento 

persistem válidas, devendo, no entanto, serem complementadas necessariamente com 

uma análise de perigo de criticalidade. 

Os perigos químicos do hexafluoreto de urânio continuarão sendo aqui os objetos 

de estudo da análise de perigos, contudo, apenas quando tal perigo desencadear em perigo 

de criticalidade. As propriedades do UF6 apresentadas na Tabela 4.1 foram selecionadas 

por suas aplicabilidades no trabalho, e os valores são referentes ao material sob 0,95 de 

grau de pureza. 

Tabela 4.1 – Propriedades do UF6 de interesse nas linhas de enriquecimento de urânio 

Aparência (sólido) Branco, cristalino e transparente. 

   

Densidade  

Sólido 4,9g/cm³(62,5°C)  

Líquido 3,6g/cm³(65°C)  

Gasoso 0,01g/cm³(65°C)  

Ponto triplo à pressão 

atmosférica 

64 °C 

Temperatura de fusão (2 atm) 64,5 °C 

  

Temperatura de sublimação à 

pressão atmosférica 

56,4 °C 
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O UF6 é inerte em relação aos gases da atmosfera como oxigênio e nitrogênio. No 

entanto, um dos principais perigos químicos do hexafluoreto de urânio é a reação de 

hidrólise descrita pela equação(4.1) (OLIVEIRA NETO; NUNES; DIAS, 2009).  

 6 2 2 2 2   4 ,  156,8 /UF H O UO F HF H kJ mol+ → +  = −                 (4.1) 

Este valor de entalpia H expressa como a hidrólise de UF6 é altamente 

exotérmica. Embora os mecanismos desta reação sejam “incertos”, energia suficiente para 

causar ruptura por explosão em equipamentos, ou conexões, é liberada quando poucos 

gramas de UF6 reagem com partículas de água (SIMAN-TOV et al., 1984). Por conta 

deste risco que toda tubulação, conexão ou recipiente de processo de UF6, deve sofrer 

sucção à vácuo a fim de se remover a umidade do ar.  

Os perigos relacionados à exposição de UF6 à umidade do ar não se resumem à 

liberação de calor e às propriedades do UF6. Os produtos dessa reação, o fluoreto de 

uranila (UO2F2) e o fluoreto de hidrogênio (HF), também devem ser considerados. O 

UO2F2 é um sólido à temperatura ambiente, hidrossolúvel, e sua formação é de grande 

interesse no processo de identificação de perigos de criticalidade. 

A formação de HF por si só já ocasiona aumento da pressão de vapor, e além de 

ser altamente oxidante e corrosivo, sendo assim um perigo químico e tóxico. Contudo, 

suas propriedades tóxicas não serão consideradas neste trabalho, exceto como evento 

iniciador. Já o UO2F2 apresenta tanto risco químico e tóxico quanto radiológico e, quando 

formado por liberação de UF6 na atmosfera, se apresenta inicialmente em forma de branca 

aerossol ou “fumaça” que pode ascender e ser dispersa no ambiente” (MEDEIROS, 

2019).  

Após um tempo, uma fração de UO2F2 tende a se depositar em forma de camada 

sobre as superfícies. Tal evento é uma preocupação de segurança de criticalidade. O 

UO2F2 não é apenas altamente solúvel em água, mas também higroscópico e rapidamente 

absorve água do ar até um formar um composto mais estável hidratado (UO2F2.2H2O), 

contudo, umidade excessiva pode ser absorvida, aumentando-se a quantidade de 

hidrogênio por urânio (H/U) até um máximo de 16. Segundo Wyatt (1998), em um estudo 

de perigo de criticalidade sobre 3 incidentes de depósitos de até 1300 ± 650 kg de UF2O2 

enriquecido a (3-4%) no interior de tubulações em uma antiga usina de enriquecimento 

por difusão gasosa americana, a Oak Ridge Y-12 Plant, a massa crítica deste composto 

quando enriquecido a 3% é de 102 kg, sob condições ideais, e apenas 55,5 kg para teores 
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de 4%, e razão H/U pode ser de no mínimo 2. Vale mencionar que tal incidente excedeu 

os valores calculados de massa crítica até para o material acumulado em uma válvula (156 

± 78 kg), sem de fato iniciar um evento de criticalidade antes de ser removido (HANNON, 

T. F. et al., 1998; WYATT et al., 1998).  

Um método de controle aplicável ao perigo de formação de UF6O6 nas tubulações 

é o citado por Elam (2003) em seu estudo sobre perigo de criticalidade por solidificação 

prematura de hexafluoreto de urânio ou por formação e acúmulo de fluoreto de uranila 

em tubulações. Tal controle tem caráter administrativo e consiste no balanço e controle 

de material nuclear, que identificaria perda de material de urânio, sendo uma das causas 

a formação de UF6O6 (ELAM, 2003).  

O UF6 enriquecido tem sido considerado de baixo risco de criticalidade para teores 

abaixo de 10% (MEDEIROS, 2019). Em caso de liberação de vapor ou líquido de UF6, a 

tendência é que, nas condições normais de temperatura e pressão, haja também depósitos 

deste material em fase sólida (OLIVEIRA NETO; NUNES; DIAS, 2009). É, portanto, 

importante que faça parte de uma análise de segurança de criticalidade em instalações 

com processo de hexafluoreto de urânio enriquecido o estudo de cenários de liberação de 

UF6 para que se identifique potenciais riscos de acúmulos em geometrias desfavoráveis 

de UF6 e outros aerossóis de urânio enriquecido. 

Como o projeto de produção de HALEU em escala comercial trata de um campo 

ainda inexplorado e carente de dados de criticalidade, a ferramenta mais adequada para 

uma análise de segurança é a Análise Preliminar de Perigos. Por isso, para a avaliação da 

viabilidade de produção de HALEU, a metodologia da APP será seguida, seguindo as 

etapas de: descrição da planta e dos processos, subdivisão das unidades e processos, e 

construção de uma tabela de APP, tendo como base o modelo representado pela Tabela 

3.8.  

Os perigos de criticalidade serão listados por subprocessos das Área de Retirada 

do Produto, Área de Pesagem e Amostragem e Área de Armazenamento do Produto. As 

possíveis consequências para todo perigo de criticalidade serão com relação aos efeitos 

citados no capítulo 3, das altas doses de radiação gama e neutrônica (irradiação), 

desconsiderando-se a liberação de produtos radioativos (contaminação). Apesar da 

adoção necessária dos piores cenários (“worst cases”), os possíveis acidentes de 

criticalidade não serão tidos com consequências ambientais, por limitação do escopo (as 

três áreas de manuseio de HALEU) e por economia de tempo. 
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Os perigos de criticalidade serão considerados por seus efeitos (liberação de alta 

dose de radiação), a partir de qualquer valor de massa crítica, como de grande impacto, 

ou “consequência alta”, devido ao seu potencial e histórico de mortes nas últimas décadas. 

É esperado, contudo, que um AC em uma instalação licenciada de enriquecimento não 

seja de alto risco, sendo a visão conservadora aplicável apenas nas análises preliminares 

e estando com os resultados críticos de risco acima ou bem acima dos resultados das 

análises quantitativas e mais criteriosas. Os perigos de criticalidade na instalação serão 

considerados um evento de baixa probabilidade, ou “altamente improvável”, exceto em 

caso de significativa quantidade de U-235 em risco de desvio de geometria favorável e 

da presença de moderadores de nêutrons.  

Para a aplicação do pior cenário, será considerado 100% de rendimento da reação 

de hidrólise do UF6 exposto à umidade, tal como feito no trabalho de Oliveira Neto, Nunes 

e Dias (2009), levando à formação de UF2O2 (OLIVEIRA NETO; NUNES; DIAS, 2009). 

Devido à experiência do acidente de Tokaimura e a possibilidade de acidentes envolvendo 

uma quantidade da mesma ordem (ou mais) de HALEU em uma instalação de 

enriquecimento, será também considerado que os possíveis eventos de criticalidade 

listados na APP sejam de duração de até 24 horas.  

As categorizações dos riscos preliminares foram feitas com base na matriz de risco 

da Tabela 3.15, que será utilizada combinando-se a probabilidade de um perigo de 

criticalidade ocorrer (Eventos A – Altamente improváveis, B – Improváveis, C – Não-

improváveis) com o impacto 3 – Alta Consequência, para um posterior ranqueamento dos 

subprocessos mais críticos.  

A probabilidade será avaliada em função da quantidade de hexafluoreto de urânio 

(exposto ou confinado) e os possíveis cenários. Cenários críveis serão aqueles cujas 

causas (falhas) de liberação de hexafluoreto de urânio são frequentes, cuja quantidade do 

material físsil seja significativa. Por exemplo, a probabilidade de um acidente de 

criticalidade acontecer com o material ocupado em um cilindro de amostra seria 

extremamente remota, devido à pouca quantidade de UF6. Enquanto se é esperado que 

um cilindro contendo HALEU contenha uma massa significativa de material físsil, 

oferecendo maior perigo por essa característica.  

Para que a quantidade de material físsil seja considerada significativa, serão 

utilizados os valores de Krass (1983) para massa crítica de U-235 de 50 kg em condições 

ótimas de moderação e reflexão de nêutrons. E será esperado que o diâmetro do cilindro 

de coleta de HALEU seja menor que o diâmetro do modelo 8A, de apenas 20 cm de 
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diâmetro, suportando até o máximo de 115,7 kg de UF6 enriquecido até 12%. 

Absorvedores de nêutrons não serão considerados presentes nas linhas, nem como 

dispositivos de segurança. 

4.1.1. Cenários de liberação de hexafluoreto de urânio. 

Na avaliação de perigos, três tipos de perigos serão considerados como perigos de 

criticalidade: 

1. Liberação de UF6 líquido ou gasoso com formação de compostos sólidos 

de urânio depositados ou acumulados em geometria desfavorável; 

2. Perda significativa de confinamento de UF6 sólido com desvio de 

geometria segura; 

3. Alcance de massa crítica. 

A liberação de UF6 é considerada um perigo indireto de criticalidade, pois a perda 

de confinamento de UF6 é um desvio de geometria e da blindagem contra nêutrons 

moderados. No trabalho de Medeiros (2019) e Oliveira Neto, Nunes e Dias (2009), 25 

cenários de liberação de UF6 foram identificados, variando de “elevada consequência” à 

liberação de pequenos volumes. Os eventos aqui avaliados foram reunidos dos trabalhos 

de Lauricella (1998), da NRC (1994), de Oliveira Neto, Nunes e Dias (2009), de Medeiros 

(2019) e do Guia Específico de Segurança (SSG-5) da AIEA (2010), a maioria referente 

à perda de confinamento de UF6. Neste trabalho, mesmo volumes confinados de UF6 

poderão representar perigo de criticalidade, tendo como eventos iniciadores: 

1. Contaminação interna por material moderador; 

2. Reflexão de nêutrons; 

3. Grau excessivo acidental de enriquecimento; 

4. Inundação. 
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Segundo Medeiros (2019), os possíveis acidentes envolvendo UF6 podem ser 

agrupados em quatro grandes categorias (MEDEIROS, 2019): 

• Falha de cilindros contendo UF6; 

• Falha dos equipamentos de processo do UF6; 

• Eventos de criticalidade nuclear; 

• Erros de operador. 

Segundo Siman-Tov (1984) et al. e Fisher et al. (1994), falhas no pigtail são as 

causas mais prováveis de liberação de UF6, seguida por falhas em cilindros e suas 

válvulas (SIMAN-TOV et al., 1984). 

Acidentes de criticalidade serão sempre considerados de “consequências altas”. 

Os cenários tomados serão conservadores, mas limitados aos impactos dentro das 

instalações da planta, sem perigo de criticalidade para zonas abertas. Tal como no trabalho 

de Oliveira Neto, Nardocci e Woiblet Jr. (1994), que analisa acidentes postulados de 

liberação de UF6, será considerado um cenário irrealista onde o rendimento da reação 

entre o UF6 liberado e a umidade atmosférica é de 100%, convertendo todo o material de 

urânio em UF2O2.  

Os fundamentos teóricos de controle de criticalidade apresentados no capítulo 3 

levaram à conclusão neste trabalho de que o parâmetro de interação entre recipientes com 

materiais físseis deveria ser aplicado aos trechos de transferência de fluxo de HALEU, 

devido ao risco de solidificação prematura nos trechos, e ao fato da densidade de U-235 

no UF6 líquido não ser muito distante da densidade de U-235 no UF6 sólido. Além disso, 

o risco de formação e acúmulo de compostos sólidos de urânio, como o UF2O2 e o UO2 

nestes recipientes não deve ser descartado, tal como foi provado pelo incidente 

mencionado na instalação americana, Y-12, de Oak Ridge.  

A Figura 4.1 traz um esquema do perigo de interação entre trechos de transporte 

de HALEU, neste cenário, as superfícies de tubulações vizinhas agem como refletores de 

nêutrons. Ainda que se admita o parâmetro de interação entre trechos de transferência de 

UF6, será considerado que o transporte do material em vazão normal torna o evento 

extremamente remoto.  
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Figura 4.1 – Perigo de criticalidade por interação entre tubulações contendo HALEU. 

As figuras Figura 4.2, Figura 4.3, Figura 4.4 e Erro! Fonte de referência não 

encontrada. trazem 4 cenários, A, B, C e D , de liberação de UF6 com os parâmetros de 

massa e estado físico. Em todos os cenários, apenas os caminhos com perigo de 

criticalidade serão de interesse do trabalho. A primeira figura traz o cenário A, que 

representa a perda de confinamento de UF6 sólido. Em pequena quantidade, o UF6 sólido 

não é considerado risco pois este “não é uma forma prontamente dispersiva” e sua reação 

de hidrólise pela umidade do ambiente é lenta. É esperado que o próprio UF6 sólido (ou 

solidificado) se comporte como uma vedação, ou barreira de segurança, contra a entrada 

de umidade no recipiente ou vazamento de mais material de UF6, nas CNTP, 

especialmente em casos de vazamento da fase de vapor ou pequena quantidade do líquido. 

(MEDEIROS, 2019). Por isso, neste trabalho, será considerado apenas a perda de 

confinamento de grande quantidade de UF6 sólido, pelo risco de perda de geometria, 

dissolução ou sublimação imediata.  
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Figura 4.2 – Cenário A – Perda de confinamento de UF6 sólido.  

O segundo cenário (Figura 4.3) é referente a como será tratado eventos de 

liberação de UF6 líquido. Vazamentos de UF6 líquido serão considerados sempre 

pressurizados e de fácil dispersão, sendo o parâmetro de avaliação do perigo a sua 

quantidade: pequena ou grande. Uma vez liberado do recipiente, o UF6 líquido perderá a 

pressão e se tornará vapor, seguindo os caminhos do UF6 gasoso liberado. Ou seja, 

eventos com UF6 líquido serão tratados como eventos de UF6 gasoso disperso. 
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Figura 4.3 – Cenário B – Liberação de UF6 líquido. 

Os cenários C e D (Figura 4.4 e Figura 4.5) tratam da liberação de UF6 gasoso. O 

UF6 gasoso liberado será avaliado em função também da sua quantidade. Mas só será 

considerado perigo de criticalidade sua deposição sólida ou a formação dos produtos de 

sua hidrólise compostos por urânio, todos fora de uma geometria favorável. Assim, por 

exemplo, sendo improvável a liberação de UF6 gasoso em um trecho, será considerada 

“altamente improvável” a deposição de material sólido em quantidades significativas para 

a formação de massa crítica.  
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Figura 4.4 – Cenário C – Liberação de UF6 gasoso em pequena quantidade. 

Os quatro cenários postulados foram reunidos pelos trabalhos de Oliveira Neto, 

Nunes e Dias (2009) e de Siman-Tov (1984). Um cenário de deposição de material sólido 

de urânio após um acidente de liberação de UF6 gasoso em ambiente inundado será 

considerado “não crível”, ou extremamente remoto, por ocorrer somente sob falhas 

simultâneas. O mesmo valerá para rupturas por incêndio, desastres ambientais, comuns 

ou por mudanças climáticas e por eventos decorrentes de falha simultânea dos sistemas 

sensores, alarmes e controle (OLIVEIRA NETO; NUNES; DIAS, 2009).  

Figura 4.5 – Cenário D – Liberação de UF6 gasoso em grande quantidade 



114 

 

 A blindagem de nêutrons das paredes dos recipientes contendo UF6 não será 

considerada como elemento de segurança existente, exceto quando já exigido (como 

ocorre nos protetores de cilindros em transporte). Todos os eventos serão considerados 

ocorridos no interior de prédios da instalação, com barreira física para o meio ambiente. 

Os sistemas de ventilação e exaustão em caso de liberação acidental de UF6 serão 

considerados existentes, mas, por economia de tempo, não serão detalhados em design, 

equipamentos e nem mecanismos de funcionamento. 

4.1.2. Descrição da planta e das instalações objetos do estudo 

A planta de estudo deste trabalho trata-se de uma adaptação do modelo genérico 

e convencional de Whitaker (2019) de plantas de separação isotópica de urânio por 

centrifugação a gás. A instalação contém um número menor de centrífugas organizadas 

em estágios (menor capacidade em UTS) pois o alimento é o LEU a 5%, sublimado, 

transportado de uma primeira planta de enriquecimento, destacada das dependências.  

A Figura 3.21 mostra as linhas dos processos que ocorrem em uma planta de 

enriquecimento de urânio, por onde há fluxo de UF6. O presente estudo, no entanto, atua 

sobre a linha de retirada do produto, e se limitará até o processo de condução dos cilindros 

contendo o produto para o transporte externo à planta. Os perigos químicos do UF6 não 

serão considerados na análise porquanto eles são comuns a todas as plantas de 

enriquecimento. Este trabalho se orienta especificamente ao perigo de criticalidade 

porque ele poderia ser maior no caso de uma planta de produção de HALEU e também 

para evitar a redundância de estudos sobre o perigo tóxico do hexafluoreto de urânio ou 

do ácido fluorídrico. 

As áreas de retirada, armazenamento, pesagem e amostragem, em plantas de 

enriquecimento podem ser múltiplas, internas e externas (WHITAKER, 2019), contudo, 

como mostra a Figura 3.25, elas devem ser protegidas, com dupla barreira e com pontos 

de controle de acesso quando há presença de MNE II. Tal exigência se difere das 

direcionadas aos MNE III, categoria onde se enquadra os materiais contendo LEU. 

A planta que será considerada como caso de estudo é uma adaptação do modelo 

genérico representado pela Figura 3.21, seguindo as exigências da norma CNEN-NN-

2.01 de salvaguarda de MNE II (CNEN, 2019), ou seja, com as unidades onde há 

manuseio e armazenamento de HALEU em estado sólido com área protegida com cerca 

dupla (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 –Trecho da linha do sistema de retirada do produto em um modelo genérico de uma planta de 

enriquecimento HALEU 

A planta trata-se de uma edificação autônoma, com área em função de sua 

capacidade separativa anual que pode ser calculada em função da demanda anual de 

HALEU (Mp), pela Eq. (3.17). Seus alicerces estão em terreno elevado o suficiente para 

se proteger de possíveis inundações ou alagamentos, e com duas cercas, uma externa que 

bloqueie o acesso público e uma mais interna e mais próxima às instalações da planta, 

com controle de segurança do acesso. Além disso, os processos da planta são 

ininterruptos, operantes 24h/dia, 7 dias/semana (SCHNEIDER, 1982).  

Instalações de processos e suporte seguem o modelo de Whitaker (2019) com as 

suas respectivas funções, mas foram adaptadas para as condições específicas do 

combustível HALEU, nos aspectos de sistemas, atividades e características. Considera-

se também que toda a infraestrutura física dos componentes que abrigam diretamente os 

processos com UF6 (tubulações, válvulas, cilindros e outros) são feitos com materiais com 

resistência alta às propriedades físicas e químicas do UF6, ou seja, com materiais 

certificados.   
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O modelo estudado é considerado composto por um sistema de proteção física, 

constituído de um sistema de vigilância implantado — tal como já exigido para as plantas 

convencionais — complementado por um indispensável sistema de proteção nas 

instalações com presença, manuseio ou trânsito do produto. Essas áreas possuem barreiras 

físicas duplas e são confinadas, inclusive na área de estocagem de cilindros contendo o 

produto, para que sejam consideradas áreas protegidas em consonância com as exigências 

de salvaguardas estipuladas pela AIEA e pela CNEN (CNEN, 2019). O sistema de 

vigilância não será detalhado pois o presente trabalho se limitará apenas ao perigo de 

criticalidade nos produtos. 

Como o interesse se restringe apenas às áreas da planta projetadas para conter 

HALEU denso (líquido e sólido), somente estas serão descritas a seguir, tomando-se a 

presença de HALEU em outras unidades como de risco inexistente. A justificativa para 

tal recorte é baseada na literatura de (KRASS et al., 1983; NRC, 2008b) que admitem a 

existência do perigo de criticalidade nas cascatas, mas pontuam como insignificante 

devido ao regime de baixa pressão e densidade, e baixo fluxo (pequena quantidade), por 

cascata, do hexafluoreto de urânio gasoso, auxiliado pelo risco ínfimo da liberação do 

UF6 em quantidades significativas e suficientes para o alcance de massa crítica — que 

demandaria falhas múltiplas de confinamento. Os processos de alimentação, 

enriquecimento, retirada de resíduos, pesagem e amostragem, serão considerados os 

mesmos de uma planta convencional. Não foi encontrado até o momento estudos que 

mencionassem risco significativo de formação e acúmulo de UF2O2 nas cascatas.  

4.1.3. Subdivisão da planta e dos processos 

Os principais trechos de interesse da planta são:   

1. a área de retirada do produto,  

2. a área de pesagem e amostragem,  

3. e a área de armazenamento do produto.  

Havendo sistemas auxiliares como fornecedores de energia, troca de calor, 

sensores e alarmes, controle automatizado, manutenção e reparo, dentre outros, que 

podem falhar comprometendo a segurança dos principais processos. 
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A planta será então dividida nos três trechos principais de interesse, subdivididos 

em seus respectivos subprocessos, para que a partir das falhas nos processos, seja possível 

a identificação dos perigos que possam se manifestar. 

4.1.4. Análise de perigos na Área de Retirada  

A área de retirada do produto é formada pelos seguintes componentes principais, 

dispostos na Tabela 4.2:  

Tabela 4.2 – Componentes principais da área de retirada de HALEU 

Confinantes de UF6 Auxiliares de controle e 

mitigação 

Auxiliares de processo 

Tubulações 

 

Sensores de temperatura Trocadores de calor 

Válvulas eletropneumáticas 

e manuais 

 

Sensores de vazão Sistema de evacuação 

de gases e resíduos 

Dessublimadores 

 

Sensores de pressão  

Cilindros Detectores de massa 

 

 

 Detectores de vazamento 

de UF6 

 

 

 Sistema de ventilação, 

evacuação e contenção de 

UF6 vazado 

 

 

 Sistema de alarmes 

 

 

 Sistema de detecção, 

controle e extinção de 

incêndio 

 

 

 Sistema de drenagem de 

água 
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A Figura 4.7 mostra os principais componentes e conexões do processo de retirada 

de HALEU. 

 

Figura 4.7 – Esquema do processo de retirada do produto na Área de Retirada do Produto (Adaptado de 

LAURICELLA, 1998) 

As condições do HALEU nos trechos desta área são:  

o sólido em todos componentes recipientes (DS1, DS2, CC); 

o gás sub-pressurizado em válvulas e tubulações de transferência 

(TB1, VEP1, VEP2 e TB3); 

o e líquido pressurizado em todos os componentes de transferência 

de UF6 purificado e no CC (VEP3, VEP4, VEP5, TB2, TB4, TB5, 

pigtail e V). 
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4.1.4.1. Descrição dos subprocessos da retirada do HALEU 

Os subprocessos da área de retirada do produto são divididos por função dos 

componentes destacados na Figura 4.7, sendo eles, em termos básicos: 

o Coleta do UF6 gasoso e subpressurizado da cascata por tubulações 

e válvulas até o dessublimador primário. 

o Abertura e fechamento automático de válvulas eletropneumáticas 

o Dessublimação e purificação em série para o alcance de pureza 

mínima do UF6 exigida. 

o Transferência do UF6 líquido pressurizado. 

o Controle das devidas vazões, pressões e temperaturas nos trechos 

de transferência do fluido urânico e recipientes. 

o Enchimento do cilindro de coleta ao final do processo. 

A Tabela 4.3 traz a descrição dos subprocessos realizados nos trechos 

subdivididos e suas respectivas características. Essas informações serão base da 

identificação de possíveis perigos na área de retirada do produto. 

Tabela 4.3 – Características e descrições dos Subprocessos da Retirada do Produto 

Trecho Características Descrição 
1-2 

(Tubo) 

 

Principal componente:  

Tubo. 

 

Estado do UF6:  

Gasoso subpressurizado a 

temperatura ambiente. 

 

Componentes auxiliares: Sensor 

de vazão de ação preventiva. 

 

 Subprocesso: 

 Coleta e escoamento do HALEU 

em fase gasosa subpressurizado 

O trecho 1-3 sofre uma prévia sucção a 

vácuo a fim de se remover umidade do 

interior dos componentes para que não 

ocorra a hidrólise do HALEU, com 

formação de UO2F2 e HF. O fluxo é escoado 

em estado subpressurizado até a VEP1 que 

isola o dessublimador. O trecho 1-3 deve ser 

assegurando sem bloqueios de passagem do 

fluxo ou formação de HF para que se evite 

sobrepressão interna e subsequente quebra 

hidráulica. 

2-3 

(Conexão) 

Principal componente:  

Válvula. 

 

Estado do UF6:  

Gasoso subpressurizado a 

temperatura ambiente. 

 

Subprocesso: 

A válvula desse trecho isola o 

dessublimador primário do trecho de coleta 

de HALEU e permite o escoamento do 

fluxo enriquecido para o DS1. A presença 

de umidade no componente, ou em trechos 

anteriores ao componente, pode levar ao 

acúmulo de UO2F2 sólido. Tal como todo 

trecho de transferência, a válvula não deve 
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Escoamento do HALEU para o 

dessublimador. 

 

 

sofrer bloqueio físico, especialmente por 

solidificação prematura do UF6. 

  

3-4 

(Contêiner) 

Principal componente:  

Dessublimador primário. 

 

Estado do UF6:  

Gasoso, sólido resfriado e líquido 

aquecido. 

 

Componentes auxiliares: 

Medidor de temperatura, medidor 

de pressão, medidor de massa 

(todos de ação preventiva). 

 

Subprocesso: 

Dessublimação do HALEU gasoso 

por remoção de calor, purificação 

por remoção de contaminantes 

voláteis, liquidificação por 

aquecimento. 

O gás de HALEU entra nos 

dessublimadores primários e vai se 

depositando sobre os feixes tubulares 

internos por onde passa o fluido refrigerante 

do sistema de troca de calor, em forma de 

sólido poroso. O ponto de temperatura de 

fusão do UF6 à pressão atmosférica é 64°C, 

enquanto a temperatura no DS1 atinge 

dezenas abaixo de 0°C. A solidificação se 

dá por remoção de calor. Detectores de 

massa estão presentes como dispositivos 

auxiliares para assegurarem que o DS1 não 

comporte massa excessiva de HALEU. Os 

compostos voláteis permanecem na fase 

gasosa e vão sendo succionados. Em 

seguida, o DS1 leva sua temperatura a cerca 

de 4°C para que o HF seja volatizado em 

uma concentração segura para que a pressão 

interna do DS1 seja mantida em níveis 

seguros. Para que o produto seja liberado do 

DS1 diretamente para o cilindro de coleta, 

calor é fornecido pelos trocadores de calor 

e a temperatura do HALEU atinge cerca de 

80°C. 

 

4-5  

(Conexão) 

Principal componente:  

Válvula 

 

Estado do UF6:  

Gasoso subpressurizado 

 

Componentes auxiliares: 

Medidor de temperatura, medidor 

de pressão, medidor de massa 

(todos de ação mitigadora). 

 

Subprocesso: 

Liberação do composto gasoso 

residual de UF6 para a linha do 

DS2. 

Este trecho controla a saída da mistura 

residual gasosa de UF6 do DS1. Tal como 

todos os trechos de transferência, este não 

deve oferecer bloqueios, ter presença de 

umidade e nem acúmulo do precipitado de 

fluoreto de uranila.  

5-6  

(Tubo) 

Principal componente:  

Tubo. 

 

Estado do UF6:  

Gasoso subpressurizado. 

 

O trecho 5-6 sofre uma prévia sucção a 

vácuo a fim de se remover umidade do 

interior dos componentes para que não 

ocorra a hidrólise do HALEU, com 

formação e acúmulo de UO2F2 ou 

sobrepressão de HF. O composto gasoso de 
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Componentes auxiliares: 

Medidor de vazão. 

 

Subprocesso: 

Transferência do composto gasoso 

residual de UF6  para a linha do 

DS2. 

UF6 ainda impuro liberado pela VEP2 é 

escoado em estado subpressurizado até a 

VEP4 que isola o dessublimador secundário 

DS2.  

6-7  

(Conexão) 

Principal componente:  

Válvula 

 

Estado do UF6:  

Gasoso subpressurizado. 

 

Componentes auxiliares: 

Medidor de vazão. 

 

Subprocesso: 

Abertura do DS2 para entrada do 

UF6 residual do DS1. 

A válvula desse trecho isola o 

dessublimador secundário do trecho prévio 

de coleta do hexafluoreto de urânio residual 

do processo de purificação no DS1. A 

presença de umidade no componente, ou em 

trechos anteriores ao componente, pode 

levar ao acúmulo de precipitado de UO2F2 

sólido. Tal como todo trecho de 

transferência, a válvula não deve sofrer 

bloqueio físico, especialmente por 

solidificação prematura do UF6. 

7-8  

(Contêiner) 

Principal componente:  

Dessublimador secundário. 

 

Estado do UF6:  

Gasoso, sólido resfriado e líquido 

aquecido. 

 

Componentes auxiliares: 

Medidor de vazão. 

 

Subprocesso: 

Dessublimação do HALEU gasoso 

residual por remoção de calor, 

purificação por remoção de 

contaminantes voláteis, 

liquidificação por aquecimento. 

Trecho de subprocesso semelhante ao 

trecho 3-4 (DS1). O depósito do UF6 é feito 

gradativamente por solidificação, por 

remoção de calor, sobre os feixes tubulares 

do DS2.  A temperatura pode descer a 

poucas dezenas acima de 200°C. Detectores 

de massa estão presentes como dispositivos 

auxiliares para assegurarem que não haja 

deposição excessiva de HALEU.  

8-11  

(Conexão) 

Principal componente:  

Válvula. 

 

Estado do UF6:  

Líquido aquecido pressurizado. 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de vazão. 

 

Subprocesso: 

 Liberação do UF6 aquecido e 

liquidificado no DS2. 

Este trecho controla a saída do HALEU 

purificado pelo DS2. O estado neste trecho 

é de UF6 líquido e, portanto, pressurizado.  

Tal como todos os trechos de transferência 

de UF6 líquido, há o risco de sobrepressão 

no trecho com subsequente ruptura 

hidráulica. Além disso, este ponto não deve 

oferecer bloqueios físicos, ter presença de 

umidade e nem formação e acúmulo do 

precipitado de fluoreto de uranila. 

9-10  

(Conexão) 

Principal componente:  

Válvula. 

 

Este trecho controla a saída da fração 

purificada de HALEU liquidificado por 

aquecimento no DS1. O estado neste trecho 



122 

 

Estado do UF6:  

Líquido aquecido pressurizado 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de vazão. 

 

Subprocesso: 

 Liberação do UF6 aquecido e 

liquidificado no DS1. 

é de UF6 líquido e, portanto, pressurizado.  

O escoamento se dá por gravidade. Tal 

como todos os trechos de transferência de 

UF6 líquido, há o risco de sobrepressão no 

trecho com subsequente ruptura hidráulica. 

Além disso, este não deve oferecer 

bloqueios físicos, ter presença de umidade e 

nem formação e acúmulo do precipitado de 

fluoreto de uranila. 

10-12  

(Tubo) 

Principal componente:  

Tubo. 

 

Estado do UF6:  

Líquido aquecido pressurizado 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de vazão. 

 

Subprocesso: 

Escoamento do HALEU líquido 

purificado pelo DS1 para o CC. 

Trecho de transferência de HALEU 

purificado pelo DS1 em estado líquido 

pressurizado até a conexão flexível do 

cilindro de coleta. O escoamento se dá por 

gravidade. 

11- 12 

(Tubo) 

Principal componente:  

Tubo. 

 

Estado do UF6:  

Líquido aquecido pressurizado. 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de vazão. 

 

Subprocesso: 

Escoamento do HALEU líquido 

purificado pelo DS2 para o CC. 

Trecho de transferência de HALEU 

purificado em estado líquido pressurizado 

até a conexão flexível do cilindro de coleta. 

12-13  

(Conexão) 

Principal componente:  

Válvula. 

 

Estado do UF6:  

Líquido aquecido pressurizado. 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de vazão. 

 

Subprocesso: 

Liberação da saída da tubulação de 

escoamento do HALEU líquido 

purificado pelos dessublimadores. 

A válvula desse trecho controla a saída do 

HALEU purificado para ser coletado pelo 

cilindro de coleta. A presença de umidade 

no componente, ou em trechos anteriores ao 

componente, pode levar ao acúmulo de 

UO2F2 sólido. Tal como todo trecho de 

transferência, a válvula não deve sofrer 

bloqueio físico, especialmente por 

solidificação prematura do UF6. Quando o 

cilindro atinge sua capacidade máxima, a 

válvula é fechada. 

13-14  

(Conexão 

flexível)  

Principal componente:  

Pigtail. 

 

Estado do UF6:  

O pigtail é um tipo de conexão flexível 

entre a válvula do cilindro de coleta e a 

válvula da  saída da linha de retirada do 

HALEU líquido e purificado. 
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Líquido aquecido pressurizado. 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de vazão. 

 

Subprocesso: 

Conexão do cilindro de coleta à 

linha de coleta do HALEU. 

 

Antes do uso este componente deve ser 

inspecionado, com testagem de pressão. Tal 

como todo recipiente de UF6, o pigtail é 

succionado a fim de que se remova 

umidade, tornando o trecho 

subpressurizado. Acidentes envolvendo 

falhas estruturais e de processo no pigtail já 

foram registrados e segundo Siman-Tov et 

al. (1984), este é um subprocesso passível 

de acidentes. Por conta disto, pigtails são 

substituídos após algumas poucas vezes de 

uso. 

14-15  

(Conexão) 

Principal componente:  

Válvula. 

 

Estado do UF6:  

Líquido aquecido pressurizado 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de vazão.  

 

Subprocesso: 

Escoamento do HALEU líquido. 

Válvula de isolamento do cilindro de coleta. 

Libera o interior do cilindro para a entrada 

do HALEU purificado. A presença de 

umidade no componente, ou em trechos 

anteriores ao componente, pode levar ao 

acúmulo de UO2F2 sólido. Tal como todo 

trecho de transferência, a válvula não deve 

sofrer bloqueio físico, especialmente por 

solidificação prematura do UF6. Quando o 

cilindro atinge sua capacidade máxima, a 

válvula V é fechada e succionada a vácuo. 

15-16  

(Contêiner) 

Principal componente:  

Cilindro de coleta. 

 

Estado do UF6:  

Líquido gotejado por gravidade e 

sólido resfriado. 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de vazão.  

 

Subprocesso: 

Coleta purificado e resfriamento 

do HALEU. 

O HALEU líquido goteja por gravidade e 

vai se acumulando no estado sólido no 

interior do cilindro. Todo o processo tem os 

parâmetros de peso e pressão controlados 

por dispositivos auxiliares. A pressão no 

interior do cilindro é abaixo da atmosférica.  

Quando o cilindro atinge sua capacidade 

máxima, os trechos conectores (válvulas e o 

pigtail) são succionados por bomba de 

vácuo. 

Segundo Lauricella (1998), as falhas possíveis no processo de retirada do produto 

se dariam por falhas humanas, dos componentes, ou dos sistemas auxiliares. Para os 

componentes, as seguintes falhas foram listadas com base nos trabalhos da 

(LAURICELLA, 1998) , da NRC (2008) e da AIEA (2010):  

o Entupimento de válvulas das tubulações de transferência de UF6 

por solidificação do UF6 no corpo das válvulas. 

o Abertura errada das válvulas dos dessublimadores ou defeito nos 

dessublimadores. 
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o Excesso de carga nos dessublimadores primários e secundários. 

o Perda de refrigeração causando aquecimento inadequado ou 

excessivo nos D1 e D2. 

o Falha de confinamento nos D1 e D2 levando ao vazamento de UF6 

o Ruptura na T5 ou na CF que transporta o UF6 no processo de 

transferência líquida para o cilindro receptor  

o Falha na conexão flexível do cilindro receptor durante a 

transferência líquida. levando a vazamento de UF6 líquido. 

o Quebra na válvula V do cilindro coletor de UF6.  

o Falha no pigtail (conexão flexível ajustável tubo de acoplamento 

do cilindro para enchimento) do cilindro. 

o Enchimento excessivo (sobreenchimento) do cilindro de coleta 

com possível deformação ou ruptura hidráulica do contêiner 

quando este for aquecido. 

o Defeitos nos sensores e medidores de baixa pressão e temperatura. 

o Defeitos nos sensores e medidores de alta pressão. 

o Defeito na balança. 

o Falha no sistema de detecção de vazamento de UF6. 

Os materiais e geometrias dos componentes recipientes na área de retirada do 

produto da planta são considerados todos ótimos e certificados para resistir aos 

parâmetros extremos de todos os processos com HALEU (exceto por falhas de processo) 

com as margens mínimas de segurança em concordância com as estipuladas pela AIEA e 

pela CNEN. Os sistemas auxiliares de processo e os sistemas de controle e mitigação são 

considerados também devidamente certificados e com plano de manutenção periódica.   

Todo evento de criticalidade será considerado de severidade de “consequência 

alta” e todos os cenários serão conservativos, considerando-se a proximidade de 

funcionários das fontes de perigos durante o início dos eventos. Os danos ambientais 

serão desconsiderados por serem únicos e escassos casos de impacto significativo fora 

das mediações dos locais de acidentes. Esses cenários servirão também para as áreas de 

pesagem e amostragem e a de armazenamento. 
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4.1.4.2. Perigos na área de retirada de HALEU 

Os possíveis perigos de criticalidade para o processo de retirada do produto são a 

liberação de UF6 em qualquer quantidade, a formação e acúmulo de precipitado UO2F2, 

e o alcance de massa crítica (nos estados líquido ou sólido de UF6).  

Os materiais e geometrias dos componentes recipientes e de transferência do UF6 

na área de retirada do produto na planta são considerados todos ótimos e certificados para 

resistir aos parâmetros extremos de todos os processos com HALEU, com as margens 

mínimas de segurança em concordância com as estipuladas pela AIEA e pela CNEN. Os 

sistemas auxiliares de processo e os sistemas de controle e mitigação são considerados 

também devidamente certificados e com plano de manutenção periódica. 

Todo evento de criticalidade será considerado de impacto de alta consequência e 

todos os cenários de liberação de UF6 serão conservativos, considerando-se a presença de 

funcionários nas instalações durante o início dos eventos. Os danos ambientais serão 

desconsiderados devido ao histórico de poucos casos de impacto ambiental por acidentes 

de criticalidade. 

4.1.4.1. Análise dos perigos na retirada de HALEU 

Considerando-se os componentes materiais, os subprocessos e suas respectivas 

falhas na área de retirada de HALEU, os perigos de criticalidade foram reunidos na Tabela 

4.4 de Análise Preliminar de Perigos, com suas possíveis causas, probabilidades, grau de 

severidade e medidas de prevenção e mitigação.  
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Tabela 4.4 – Tabela de Análise de Perigos da Linha de Retirada do Produto 

RETIRADA DO PRODUTO 

    

  

SUBPROCESSO 
PERIGO DE 

CRITICALIDADE 
CAUSAS  

RISCO PRELIMINAR 

AÇÕES DE 

PREVENÇÃ

O 

/MITIGAÇÃ

O Probabilidade Severidade Categorização 

T
ra

n
sf

er
ên

ci
a 

d
e 

U
F

6
 g

as
o
so

 p
o
r 

tu
b
u

la
çã

o
. 

L
ib

er
aç

ão
 d

e 
U

F
6
 g

as
o
so

 e
m

 p
eq

u
en

a 

q
u
an

ti
d
ad

e 

Falha nos 

sensores de 

vazão ou 

detectores de 

UF6 e/ou 

sistema de 

alarmes. 

A  3 Aceitável 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas dos 

sistemas auxiliares 

de prevenção e 

mitigação. 

Sobrepressão 

por 

entupimento 

por 

solidificação 

prematura do 

UF6 em trecho 

ou válvula 

posterior. 

A  3 Aceitável 

Controle da vazão 

do UF6 e da 

temperatura no 

trecho. 
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Sobrepressão 

por pressão de 

vapor por 

formação de HF 

por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos

). 

A  3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar. 

Criticalidade A 3 Aceitável 

Controle de 

segurança de 

criticalidade 

Sobrepressão 

por formação de 

contaminantes 

voláteis. 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar. 

 Ruptura 

hidráulica por 

fadiga. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 
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Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar.  

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

Ruptura 

hidráulica por 

desgaste 

externo. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

 Ruptura 

hidráulica por 

choque 

mecânico 

A 3 Aceitável NA 
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externo por 

projeteis. 

Sobreaquecime

nto externo por 

incêndio fogo 

ou explosão. 

A 3 Aceitável 

Sistema de 

prevenção e 

mitigação de 

incêndios. 

 Quebra por 

terremotos ou 

ventos 

violentos. 

A 3 Aceitável 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 

abaixo de zero em 

regiões de clima 

tropical). 
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A
lc

an
ce

 d
e 

m
as

sa
 c

rí
ti

ca
 

Grau excessivo 

de 

enriquecimento. 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e outras 

superfícies 

refletoras. 

Grau excessivo 

de 

enriquecimento, 

com presença 

de moderadores 

e refletores de 

nêutrons 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas. 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e outras 

superfícies 

refletoras. 
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Grau de 

enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação 

por material 

moderador. 

A 3 Aceitável 

 Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas. 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e outras 

superfícies 

refletoras. 

Solidificação 

prematura. 
A 3 Aceitável 

Controle da vazão 

do UF6 e da 

temperatura no 

trecho. 

Entrada de 

umidade com 

formação de 

precipitado de 

urânio e 

presença de 

moderador 

B 3 Inaceitável 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e outras 

superfícies 

refletoras. 

Balanço e controle 

de massa de urânio 
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Presença de 

material 

moderador de 

nêutrons no 

meio 

confinador e de 

refletores nas 

vizinhanças. 

A 3 Aceitável 

 Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e outras 

superfícies 

refletoras. 

Geometria 

desfavorável 
A 3 Aceitável 

Design do 

recipiente com 

geometria 

favorável e planta 

com espaçamento 

seguro entre os 

contêineres de 

HALEU. 

Enchente A 3 Aceitável 

 Instalação com 

sistema de 

drenagem de água 

com a manutenção 

em dia. 
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Falha nos 

sensores de 

vazão ou 

detectores de 

UF6 e/ou 

sistema de 

alarmes. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas dos 

sistemas auxiliares 

de prevenção e 

mitigação. 

Sobrepressão 

por 

entupimento 

por 

solidificação 

A 3 Aceitável 

Controle da vazão 

do UF6 e da 

temperatura no 

trecho. 
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prematura do 

UF6 em trecho 

ou válvula 

posterior. 

 Sobrepressão 

por pressão de 

vapor por 

formação de HF 

por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos

). 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar. 

Sobrepressão 

por formação de 

contaminantes 

voláteis. 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar. 

 Ruptura 

hidráulica por 

fadiga. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 
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Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar.  

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

Ruptura 

hidráulica por 

desgaste 

externo. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

Ruptura 

hidráulica por 

choque 

mecânico 

A 3 Aceitável NA 
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externo por 

projeteis. 

Sobreaquecime

nto externo por 

incêndio fogo 

ou explosão. 

A 3 Aceitável 

Sistema de 

prevenção e 

mitigação de 

incêndios. 

Quebra por 

terremotos ou 

ventos 

violentos. 

A 3 Aceitável 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 

abaixo de zero em 

regiões de clima 

tropical). 
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Grau excessivo 

de 

enriquecimento. 

A 3 Aceitável 

  

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 
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Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas. 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e outras 

superfícies 

refletoras.  
Grau excessivo 

de 

enriquecimento, 

com presença 

de moderadores 

e refletores de 

nêutrons 

A 3 Aceitável 

Controle da vazão 

do UF6 e da 

temperatura no 

trecho. 

Grau de 

enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação 

por material 

moderador. 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e outras 

superfícies 

refletoras. 

Solidificação 

prematura. 
A 3 Aceitável 

 Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e outras 
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superfícies 

refletoras. 

Entrada de 

umidade com 

formação de 

precipitado de 

urânio e 

presença de 

moderador 

B 3 Inaceitável 

Design do 

recipiente com 

geometria 

favorável e planta 

com espaçamento 

seguro entre os 

contêineres de 

HALEU. 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e outras 

superfícies 

refletoras. 

Balanço e controle 

de massa de urânio 

Presença de 

material 

moderador de 

nêutrons no 

meio 

confinador e de 

refletores nas 

vizinhanças. 

A 3 Aceitável 

Instalação com 

sistema de 

drenagem de água 

com a manutenção 

em dia. 

Geometria 

desfavorável 
A 3 Aceitável 

 Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 



138 

 

Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas. 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e outras 

superfícies 

refletoras. 

Enchente A 3 Aceitável 

Controle da vazão 

do UF6 e da 

temperatura no 

trecho. 

Geometria 

desfavorável 
A 3 Aceitável 

 Instalação com 

sistema de 

drenagem de água 

com a manutenção 

em dia. 
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 Sobrepressão 

por pressão de 

vapor por 

formação de HF 

por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos

). 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar. 
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 Sobrepressão 

por formação de 

contaminantes 

voláteis. 

A 3 Aceitável 

Ruptura 

hidráulica por 

fadiga. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar.  

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 
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Ruptura 

hidráulica por 

desgaste 

externo. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

 Ruptura 

hidráulica por 

choque 

mecânico 

externo por 

projeteis. 

A 3 Aceitável NA 

Sobreaquecime

nto externo por 

incêndio fogo 

ou explosão. 

A 3 Aceitável 

Sistema de 

prevenção e 

mitigação de 

incêndios. 

Quebra por 

terremotos ou 

ventos 

violentos. 

A 3 Aceitável 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 
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abaixo de zero em 

regiões de clima 

tropical). 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 

abaixo de zero em 

regiões de clima 

tropical). 
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Falha no 

medidor de 

temperatura., 

Falha no 

medidor de 

pressão. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas dos 

sistemas auxiliares 

de prevenção e 

mitigação. 

Falha no 

medidor de 

massa ou nível 

de UF6. 

A 3 Aceitável 

Falha no 

sistema de 

alarme 

A 3 Aceitável 
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integrados aos 

sensores. 

Sobrepressão 

por massa 

excessiva de 

UF6. 

A 3 Aceitável 

Controle contínuo 

da massa do 

dessublimador. 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas dos 

sistemas auxiliares 

de prevenção e 

mitigação. 

Sobrepressão 

por pressão de 

vapor por 

formação de HF 

por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos

). 

A 3 Aceitável Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar. 

Sobrepressão 

por formação de 

contaminantes 

voláteis. 

A 3 #N/A 

 Ruptura 

hidráulica por 

fadiga. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 
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órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho.  

Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar.  

Manutenção 

preventiva do 

trecho.  

Ruptura 

hidráulica por 

desgaste 

externo. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 
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Ruptura 

hidráulica por 

choque 

mecânico 

externo por 

projeteis. 

A 3 Aceitável NA 

Sobreaquecime

nto externo por 

incêndio fogo 

ou explosão. 

A 3 Aceitável 

Sistema de 

prevenção e 

mitigação de 

incêndios. 

 Quebra por 

terremotos ou 

ventos 

violentos. 

A 3 Aceitável 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 

abaixo de zero em 

regiões de clima 

tropical). 
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Falha no 

medidor de 

pressão. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas dos 

sistemas auxiliares 

de prevenção e 

mitigação. 

Falha no 

medidor de 

massa ou nível 

de UF6. 

A 3 Aceitável 

Falha no 

sistema de 

alarme 

integrados aos 

sensores. 

A 3 Aceitável 

Sobrepressão 

por pressão de 

vapor por 

formação de HF 

por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos

). 

A 3 Aceitável Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar. 

  
Sobrepressão 

por formação de 

contaminantes 

voláteis. 

A 3 Aceitável 

Ruptura 

hidráulica por 

fadiga. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 
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subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho.  

Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar.  

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

  

Ruptura 

hidráulica por 

desgaste 

externo. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 
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Manutenção 

preventiva do 

trecho.  
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Grau excessivo 

de 

enriquecimento. 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas.  

Grau excessivo 

de 

enriquecimento, 

com presença 

de moderadores 

e refletores de 

nêutrons 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas. 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e 

outras superfícies 

refletoras 



148 

 

Grau de 

enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação 

por material 

moderador. 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas. 

 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência 

expostos. 

 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e 

outras superfícies 

refletoras  

Entrada de 

umidade com 

formação de 

precipitado de 

urânio e 

presença de 

moderador 

A 3 Aceitável 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas do 

trecho. 

 

Afastamento 

seguro entre o 

dessublimador e 

outras superfícies 

refletoras. 

 

Balanço e controle 

de massa de urânio 
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Presença de 

material 

moderador de 

nêutrons no 

meio 

confinador e de 

refletores nas 

vizinhanças. 

A 3 Aceitável 

 Inspeção prévia 

de cilindros, e 

controle de tara, 

como etapa 

imediata ao 

enchimento. 

Geometria 

desfavorável 
A 3 Aceitável 

Design do 

recipiente com 

geometria 

favorável e planta 

com espaçamento 

seguro entre os 

contêineres de 

HALEU. 

Enchente A 3 Aceitável 

 Instalação com 

sistema de 

drenagem de água 

com a manutenção 

em dia. 
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Falha nos 

sensores de 

vazão ou 

detectores de 

UF6 e/ou 

sistema de 

alarmes. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas dos 

sistemas auxiliares 

de prevenção e 

mitigação. 
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Ruptura 

hidráulica por 

fadiga. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar.  

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

 Ruptura 

hidráulica por 

desgaste 

externo. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 
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UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

 Ruptura 

hidráulica por 

choque 

mecânico 

externo por 

projeteis. 

A 3 Aceitável NA 

 Quebra por 

terremotos ou 

ventos 

violentos. 

A 3 Aceitável 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 

abaixo de zero em 

regiões de clima 

tropical). 
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Sobrepressão 

por 

entupimento 

por 

solidificação 

prematura do 

UF6 em trecho 

ou válvula 

posterior. 

A 3 Aceitável 

Controle da vazão 

do UF6 e da 

temperatura no 

trecho. 

Aquecimento ou 

reparo de trecho 

entupido. 

Sobrepressão 

por pressão de 

vapor por 

formação de HF 

por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos

). 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar. 

 Sobrepressão 

por formação de 

contaminantes 

voláteis. 

A 3 Aceitável 

Alto grau de 

pureza do UF6 

saído dos 

dessublimadores. 

 Ruptura 

hidráulica por 

fadiga. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 
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Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

  

Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar.  

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

  

 Ruptura 

hidráulica por 

desgaste 

externo. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 
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Manutenção 

preventiva do 

trecho.  

 Ruptura 

hidráulica por 

choque 

mecânico 

externo por 

projeteis. 

A 3 Aceitável NA 

 

Sobreaquecime

nto externo por 

incêndio, fogo 

ou explosão. 

A 3 Aceitável 

Sistema de 

prevenção e 

mitigação de 

incêndios. 

 Quebra por 

terremotos ou 

ventos 

violentos. 

A 3 Aceitável 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 

abaixo de zero em 
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regiões de clima 

tropical). 
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Grau excessivo 

de 

enriquecimento. 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e 

outras superfícies 

refletoras. 

Grau excessivo 

de 

enriquecimento, 

com presença 

de moderadores 

e refletores de 

nêutrons 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas. 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 
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tubulações e 

outras superfícies 

refletoras. 

Grau de 

enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação 

por material 

moderador. 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Margens de 

segurança para 

valores excedidos 

de enriquecimento 

estendidas. 

 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e 

outras superfícies 

refletoras 

Entrada de 

umidade com 

formação de 

precipitado de 

urânio e 

presença de 

moderador 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulação, 

conexões ou 

contêineres 

expostos. 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas do 

trecho 
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Balanço e controle 

de massa de urânio 

Presença de 

material 

moderador de 

nêutrons no 

meio 

confinador e de 

refletores nas 

vizinhanças. 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo 

dos trechos de 

transferência. 

Afastamento 

seguro entre as 

tubulações e 

outras superfícies 

refletoras. 

Geometria 

desfavorável 
A 3 Aceitável 

Design do 

recipiente com 

geometria 

favorável e planta 

com espaçamento 

seguro entre os 

contêineres de 

HALEU.  

Enchente A 3 Aceitável 

 Instalação com 

sistema de 

drenagem de água 

com a manutenção 

em dia.  
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Falha nos sensores de 

vazão ou detectores de 

UF6 e/ou sistema de 

alarmes. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas dos 

sistemas auxiliares 

de prevenção e 

mitigação. 
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Ruptura hidráulica 

por fadiga. 
A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

Ruptura hidráulica 

por corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar.  

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

 Ruptura 

hidráulica por 

desgaste 

externo. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 
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UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

 Ruptura hidráulica 

por choque 

mecânico externo 

por projeteis. 

A 3 Aceitável NA 

 Quebra por 

terremotos ou 

ventos 

violentos. 

A 3 Aceitável 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 

abaixo de zero em 

regiões de clima 

tropical). 

L
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d
e 

U
F
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lí
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u
i

d
o
 

em
 

g
ra

n
d

e q
u
an

t

id
ad

e Sobrepressão 

por 
A 3 Aceitável 

Controle da vazão 

do UF6 e da 
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entupimento 

por 

solidificação 

prematura do 

UF6 em trecho 

ou válvula 

posterior. 

temperatura no 

trecho. 

Aquecimento ou 

reparo de trecho 

entupido. 

 Sobrepressão 

por pressão de 

vapor por 

formação de HF 

por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos

). 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar. 

 Sobrepressão 

por formação de 

contaminantes 

voláteis. 

A 3 Aceitável 

Alto grau de 

pureza do UF6 

saído dos 

dessublimadores. 

Ruptura 

hidráulica por 

fadiga. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 
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Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar.  

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

 Ruptura 

hidráulica por 

desgaste 

externo. 

A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 

Manutenção 

preventiva do 

trecho. 

 Ruptura 

hidráulica por 

choque 

mecânico 

A 3 Aceitável NA 
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externo por 

projeteis. 

 

Sobreaquecime

nto externo por 

incêndio, fogo 

ou explosão. 

A 3 Aceitável 

Sistema de 

prevenção e 

mitigação de 

incêndios. 

 Quebra por 

terremotos ou 

ventos 

violentos. 

A 3 Aceitável 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 

abaixo de zero em 

regiões de clima 

tropical). 

A
lc

an
ce

 d
e 

m
as

sa
 

cr
ít

ic
a Grau de 

enriquecimento 

excessivo. 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 
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Grau excessivo 

de 

enriquecimento. 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Grau excessivo 

de 

enriquecimento, 

com presença 

de moderadores 

e refletores de 

nêutrons 

A 3 Aceitável 

 Cilindro com 

geometria 

favorável. 

Grau de 

enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação 

por material 

moderador. 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulação, 

conexões ou 

contêineres 

expostos. 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas do 

trecho. 

Solidificação 

prematura. 
A 3 Aceitável 

Controle da 

temperatura do 

trecho. 

Entrada de 

umidade com 

formação de 

precipitado de 

urânio e 

presença de 

moderador 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulação, 

conexões ou 

contêineres 

expostos. 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas do 

trecho. 

 



164 

 

Balanço e controle 

de massa de urânio 

Presença de 

material 

moderador de 

nêutrons no 

meio 

confinador e de 

refletores nas 

vizinhanças. 

A 3 Aceitável 

 Inspeção prévia 

de cilindros, e 

controle de tara, 

como etapa 

imediata ao 

enchimento. 

Geometria 

desfavorável 
A 3 Aceitável 

Design do 

recipiente com 

geometria 

favorável e planta 

com espaçamento 

seguro entre os 

contêiners de 

HALEU. 
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Incêndio A 3 Aceitável 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas dos 

sistemas auxiliares 

de prevenção e 

mitigação. Trecho 

com composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 
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Quebra de 

pigtail 
A 3 Aceitável Manutenção 

periódica ou 

reparo do trecho. 
Falha de 

conexão 
A 3 Aceitável 

 Ruptura 

hidráulica por 

choque 

mecânico 

externo por 

projeteis. 

A 3 Aceitável NA 

 Quebra por 

terremotos ou 

ventos 

violentos. 

A 3 Aceitável 

·      Localização 

da planta em 

regiões com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

·      Localização 

da planta em 

regiões com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 

abaixo de zero em 

regiões de clima 

tropical). 



167 

 

P
er

d
a 

d
e 

co
n

fi
n
am

en
to

 d
e 

U
F

6
 s

ó
li

d
o
 

 Sobrepressão 

por pressão de 

vapor por 

formação de HF 

por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos

). 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, 

conexões ou 

contêineres 

expostos ao ar. 

A 3 Aceitável 

·      Alto grau de 

pureza do UF6 

saído dos 

dessublimadores. 

A 3 Aceitável 

·      Inspeção 

prévia de 

cilindros, com 

controle de tara, 

como etapa 

imediata ao 

enchimento. 

 Sobrepressão 

por formação de 

contaminantes 

voláteis. 

A 3 Aceitável 

·      Uso de 

cilindro com 

certificação por 

órgão oficial 

competente. 

 Fadiga. A 3 Aceitável 

Trecho com 

composição 

material 

certificada para os 

parâmetros do 

UF6 em seus 

subprocessos, por 

órgão oficial 

competente. 
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 Corrosão 

interna por 

formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Manutenção 

periódica ou 

reparo do trecho. 

 Ruptura 

hidráulica por 

desgaste 

externo. 

A 3 Aceitável   

 Choque 

mecânico 

externo por 

projeteis. 

A 3 Aceitável NA 

 

Sobreaquecime

nto externo por 

incêndio, fogo 

ou explosão. 

A 3 Aceitável 

Sistema de 

prevenção e 

mitigação de 

incêndios. 

 Quebra por 

terremotos ou 

ventos 

violentos. 

A 3 Aceitável 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais. 
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Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da 

planta em regiões 

com risco 

improvável de 

catástrofes 

naturais, incluindo 

por fenômenos 

decorrentes das 

alterações 

climáticas 

(exemplo: 

temperaturas 

abaixo de zero em 

regiões de clima 

tropical). 

A
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 d
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m
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sa
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ca
 

Grau excessivo 

de 

enriquecimento. 

A 3 Aceitável 

Controle de 

enriquecimento 

nas portas da 

cascata. 

Grau excessivo 

de 

enriquecimento, 

com presença 

de moderadores 

e refletores de 

nêutrons 

A 3 Aceitável 

 Cilindro com 

geometria 

favorável. 
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Grau de 

enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação 

por material 

moderador. 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulação, 

conexões ou 

contêineres 

expostos. 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas do 

trecho. 

Entrada de 

umidade com 

formação de 

precipitado de 

urânio e 

presença de 

moderador 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulação, 

conexões ou 

contêineres 

expostos. 

Inspeção e 

manutenção 

periódicas do 

trecho. 

 

Balanço e controle 

de massa de 

urânio. 

Presença de 

material 

moderador de 

nêutrons no 

meio 

confinador e de 

refletores nas 

vizinhanças. 

A 3 Aceitável 

 Inspeção prévia 

de cilindros, e 

controle de tara, 

como etapa 

imediata ao 

enchimento. 

Geometria 

desfavorável 
A 3 Aceitável 

Design do 

recipiente com 

geometria 
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favorável e planta 

com espaçamento 

seguro entre os 

contêiners de 

HALEU. 

Enchente A 3 Aceitável 

 Instalação com 

sistema de 

drenagem de água 

com a manutenção 

em dia. 
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4.1.4.2. Ranqueamento dos perigos na retirada de HALEU 

Os resultados da APP mostram que devido ao alcance de criticalidade ser um perigo de alta 

consequência, os riscos preliminares podem atingir a categoria de inaceitável. O único perigo de risco 

preliminar com esta categoria na retirada de HALEU é o alcance de massa crítica por acúmulo de 

precipitado sólido de urânio com presença de material moderador no primeiro trecho, por onde o UF6 

é transportado em fase gasosa (Tabela 4.5). Devido ao incidente descrito de acúmulos de UF2O2, 

enriquecido entre 3 e 4%, em tubulações na planta Y-12 de Oak Ridge, ter sido considerado perigo 

de criticalidade, e por conta do impacto de alta consequência que um evento de criticalidade causaria, 

a probabilidade deste evento foi considerada B - Improvável, levando à categorização de risco 

inaceitável.  

Tabela 4.5 – Riscos inaceitáveis da área de retirada de HALEU 

 

RISCO INACEITÁVEL  

 

ALCANCE DE MASSA CRÍTICA 

 

SUBPROCESSO Transferência de UF6 gasoso em tubulação e válvula. 

 

CAUSAS Entrada de umidade com formação de precipitado de 

urânio e presença de moderador  

 

MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO 

Sucção a vácuo de tubulação, conexões ou contêineres 

expostos. 

Inspeção e manutenção periódicas do trecho. 

Balanço e controle de massa de urânio. 
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4.1.5. Análise de perigos na Pesagem e Amostragem  

A área de pesagem e amostragem é formada pelos seguintes componentes principais e 

auxiliares, dispostos na Tabela 4.6 :  

Tabela 4.6 – Componentes principais da área de pesagem e amostragem de HALEU 

Confinantes de UF6 Auxiliares de controle e 

mitigação 

Auxiliares de processo 

Cilindros 

 

Sensores de temperatura Transportador de cilindro 

Autoclave Sensores de vazão Sistema de evacuação de gases e 

resíduos 

 Sensores de pressão 

 

 

 Detectores de massa 

 

 

 Detectores de vazamento de UF6 

 

 

 Ventiladores e exaustores 

 

 

 Sistema de alarmes 

 

 

 Sistema de detecção, controle e 

extinção de incêndio 

 

 

 Sistema de drenagem de água  
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A Figura 4.8  mostra os principais componentes e conexões do processo de pesagem e 

amostragem de HALEU. 

 

Figura 4.8 – Esquema parcial do processo de pesagem e amostragem do produto na Área de Pesagem e Amostragem 

(Adaptado de LAURICELLA, 1998). 

As condições do HALEU nos trechos desta área são: 

o sólido no cilindro resfriado. 

o  e líquido no cilindro aquecido e confinado dentro da autoclave. 

4.1.5.1. Descrição dos subprocessos da retirada do HALEU 

Os subprocessos da Pesagem e Amostragem são divididos por função dos 

componentes destacados na Figura 4.8. Sendo eles, em termos básicos: 

• Pesagem do cilindro; 

• Transporte do cilindro; 

• Aquecimento do cilindro e homogeneização do UF6 líquido; 

• Coleta de amostra de UF6. 
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Tabela 4.7 – Descrição dos Subprocessos da Pesagem e Armazenagem de HALEU. 

Trecho Características Descrição 

1-2 

(Contêiner) 

Cilindro de coleta. 

 

Estado do UF6:  

Sólido. 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de massa, detector de 

nêutrons e de UF6. 

 

Subprocesso: 

Coleta de cilindro cheio. 

Com as válvulas V e VEP6 fechadas e o pigtail do 

cilindro evacuado de UF6 residual, o cilindro é 

desconectado da linha de coleta e coletado por 

uma plataforma transportadora na posição 

horizontal. O cilindro deve ser fixado sobre o 

transportador. 

2-3 

(Contêiner) 

Principal componente:  

Cilindro de coleta. 

 

Estado do UF6:  

Sólido. 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de massa, detector de 

nêutrons e de UF6. 

 

Subprocesso: 

Transporte motorizado do 

cilindro. 

O cilindro é transportado fixo sobre o 

transportador de cilindro, na posição horizontal. 

3-4 

(Contêiner) 

Principal componente:  

Autoclave. 

 

Estado do UF6:  

Sólido e líquido aquecido. 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de temperatura, 

pressão, massa e detectores de 

nêutrons e de UF6.  

 

Subprocesso: 

Pesagem, aquecimento do 

cilindro, homogeneização, 

solidificação por resfriamento. 

O cilindro é transferido da plataforma 

transportadora para dentro da autoclave. A massa 

e a pressão interna do cilindro são aferidas para 

checar discrepâncias e então a porta da autoclave 

é travada. O processo de aquecimento do cilindro 

é iniciado por vapor quente ou condução e só deve 

ocorrer com o cilindro tendo os limites de massa 

e pressão interna ideais. Quando o cilindro atinge 

a temperatura e pressão ideais, o cilindro é 

inclinado para o processo de homogeneização do 

HALEU líquido. Durante o aquecimento e a 

homogeneização, a temperatura, a massa, e a 

pressão interna do cilindro são monitoradas 

continuamente. Um sistema automático de 

sensores de UF6 monitoram indícios do material e 

impedem a autoclave de abrir em caso de 

vazamento de UF6. A autoclave possui barreiras 

redundantes de contenção em caso de acidentes 

envolvendo vazamento de UF6. 

Ao fim da coleta, as portas de conexão são 

cerradas, as conexões evacuadas por bomba de 

vácuo e o cilindro é resfriado ainda no interior da 

autoclave. 
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6-7 

(Conexões e 

contêineres) 

Principal componente:  

Válvula, pigtail e cilindro. 

 

Estado do UF6:  

Líquido e sólido resfriado. 

 

Componentes auxiliares:  

Medidor de pressão, 

temperatura e massa.  

 

Subprocesso: 

Escoamento do HALEU líquido 

por gravidade e solidificação 

por resfriamento. 

Ao fim do processo de homogeneização, o 

cilindro de amostragem é conectado na porta de 

coleta de amostra da autoclave. A válvula do 

cilindro de amostragem é aberta e em seguida a 

válvula da porta de coleta para que uma amostra 

do conteúdo do cilindro seja coletada. Quando 

atinge a quantidade necessária de HALEU 

líquido, a válvula da porta de coleta de amostra e 

a válvula do cilindro de amostragem são fechadas. 

Os trechos de conexão são evacuados por bomba 

de vácuo. O cilindro é então resfriado até que seu 

conteúdo se solidifique.  A pureza e o grau de 

enriquecimento do produto são aferidos. 

4-5 

(Contêiner) 

Principal componente:  

Plataforma transportadora. 

 

Estado do UF6:  

Sólido. 

 

Componentes auxiliares:  

Detectores de nêutrons. 

 

Subprocesso: 

Transporte automatizado de 

cilindro cheio. 

O cilindro é retirado da autoclave, pesado e, sob o 

mesmo processo de segurança, transportado até a 

área de armazenagem. 

4.1.5.2. Perigos na Pesagem e Amostragem de HALEU 

Os possíveis perigos de criticalidade para o processo de pesagem e amostragem são a 

liberação de UF6 em qualquer quantidade, a formação e acúmulo de precipitado UO2F2, e o 

alcance de massa crítica.  

A pesagem e amostragem ocorre na área de amostragem que é onde fica a autoclave, 

confinamento com dupla barreira onde ocorrerá o aquecimento do cilindro levando à liquidificação 

do UF6. As falhas possíveis no processo se dariam por falhas dos componentes, ou dos sistemas 

auxiliares. Para os componentes, as seguintes falhas foram listadas com base nos trabalhos da 

Lauricella (1998), da NRC (2008) e da AIEA (2010): 

o Falha na medição da pressão interior do cilindro antes do aquecimento, 

podendo levar à explosão por pressão do gás F2; 

o Falha na medição da temperatura ou pressão durante o aquecimento dentro da 

autoclave levando à ruptura do cilindro; 

o Falha na detecção de UF6 dentro da autoclave; 

o Presença de umidade nas portas de amostragem ou nos conectores; 
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o Aquecimento do cilindro contendo grau excessivo de contaminantes voláteis 

ou gasosos; 

o Sobreaquecimento ou exposição a fogo; 

o Queda de um cilindro com UF6 líquido (cilindro de amostra, por exemplo). 

Os materiais e geometrias dos componentes recipientes na área de pesagem e amostragem da 

planta são considerados todos ótimos e certificados para resistir aos parâmetros extremos de todos os 

processos com HALEU, com margens de segurança em concordância com as estipuladas pela AIEA 

e pela CNEN. O aquecimento dentro da autoclave não se dá por vapor de água. Os sistemas auxiliares 

de processo e os sistemas de controle e mitigação são considerados também devidamente certificados 

e com plano de manutenção periódica.   

Todo evento de criticalidade será considerado de impacto de alta consequência e todos os 

cenários serão conservativos, considerando-se a presença de funcionários nas instalações durante o 

início dos eventos. Os danos ambientais serão desconsiderados devido ao histórico de poucos casos 

de impacto ambiental por acidentes de criticalidade.  

Considerando-se os componentes materiais, os subprocessos e suas respectivas falhas na área 

de Pesagem e Amostragem de HALEU, os perigos de criticalidade foram reunidos na Tabela 4.4 de 

Análise Preliminar de Perigos, com suas possíveis causas e medidas de prevenção e mitigação.  

4.1.5.3. Análise dos perigos na pesagem e amostragem de HALEU 

Considerando-se os componentes materiais, os subprocessos e suas respectivas falhas na área 

de Pesagem e Amostragem de HALEU, os perigos de criticalidade foram reunidos na Tabela 4.8 de 

Análise Preliminar de Perigos, com suas possíveis causas e medidas de prevenção e mitigação.  
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Tabela 4.8 – Tabela de Análise Preliminar de Perigos da Linha de Pesagem e Armazenagem de HALEU 

PESAGEM E AMOSTRAGEM 

  
SUBPROCESS

O 

PERIGO DE 

CRITICALIDAD

E 

CAUSAS DO 

PERIGO 

CLASSIFICAÇÃO DO PERIGO AÇÕES DE 

PREVENÇÃO/MITIGAÇ

ÃO Probabilidad

e 

Severidad

e 

Risco 

P
er

d
a 

d
e 

co
n

fi
n
am

en
to

 d
e 

U
F

6
 s

ó
li

d
o
 

Falha no medidor 

de pressão. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e manutenção 

periódicas dos sistemas 

auxiliares de prevenção e 

mitigação. 
Falha no medidor 

de massa ou nível 

de UF6. 

Falha no sistema 

de alarme 

integrados aos 

sensores. 

Falha no medidor 

de pressão. 

Falha no medidor 

de massa ou nível 

de UF6. 

Falha no sistema 

de alarme 

integrados aos 

sensores. 

Sobrepressão por 

pressão de vapor 

por formação de 

HF por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

A 3 Aceitável 

Controle da pressão interna 

do cilindro. 

 

Processo de purificação do 

UF6 em etapa anterior. 
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reação com 

hidrocarbonetos) 

Verificação da massa de 

UF6 no cilindro antes do 

aquecimento em autoclave. 

Sobrepressão por 

presença de 

contaminantes 

voláteis 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, conexões ou 

contêineres expostos ao ar. 

  
Ruptura 

hidráulica por 

fadiga 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

Manutenção preventiva do 

trecho.  
Ruptura 

hidráulica por 

desgaste externo 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, conexões ou 

contêineres expostos ao ar.  

Manutenção preventiva do 

trecho. 
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Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

Manutenção preventiva do 

trecho. 

Ruptura 

hidráulica do 

pigtail ou válvula 

do cilindro. 

A 3 Aceitável 

  

Choque mecânico 

externo por 

projeteis. 
A 3 Aceitável 

NA 

Choque mecânico 

por queda. 
A 3 Aceitável 

Transporte de cilindro 

preso com travas de 

segurança. 

Quebra por 

terremotos ou 

ventos violentos. 
A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais, incluindo por 

fenômenos decorrentes das 

alterações climáticas 

(exemplo: temperaturas 

abaixo de zero em regiões 

de clima tropical). 
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A
lc

an
ce

 d
e 

m
as

sa
 c

rí
ti

ca
 

Grau excessivo de 

enriquecimento. 
A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

Grau excessivo de 

enriquecimento, 

com presença de 

moderadores e 

refletores de 

nêutrons A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

 

Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento. 

 

Sucção a vácuo de 

tubulações, válvulas ou 

pigtail expostos.  
Grau de 

enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação por 

material 

moderador. A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

 

Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento. 

 

Sucção a vácuo de 

tubulações, válvulas ou 

pigtail expostos. 

Presença de 

material 

moderador de 

nêutrons no meio 

confinador e de 

refletores nas 

vizinhanças. 

A 3 Aceitável 

 Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento. 
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Geometria 

desfavorável 
A 3 Aceitável 

Design do recipiente com 

geometria favorável. 

Inundação 

A 3 Aceitável 

 Instalação com sistema de 

drenagem de água com a 

manutenção em dia. 

P
es

a
g
em

, 
a
q

u
ec

im
en

to
 d

o
 c

il
in

d
ro

, 
h

o
m

o
g
en

ei
za

çã
o

 

L
ib

er
aç

ão
 d

e 
U

F
6

 l
íq

u
id

o
 o

u
 g
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o
so

 e
m

 p
eq

u
en

a 
q
u
an

ti
d
ad

e
 Falha nos 

sensores de 

temperatura, 

pressão e/ou 

detectores de UF6 

e/ou sistema de 

alarmes e 

evacuação. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e manutenção 

periódicas dos sistemas 

auxiliares de prevenção e 

mitigação. 

Sobrepressão por 

massa excessiva 

de UF6 
A 3 Aceitável 

Controle da pressão interna 

do cilindro. 

Verificação da massa de 

UF6 no cilindro antes do 

aquecimento em autoclave. 

  
Sobrepressão por 

pressão de vapor 

por formação de 

HF por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos) 

A 3 Aceitável 

Prévia purificação efetiva 

nos dessublimadores. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, conexões ou 

contêineres expostos ao ar. 
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Sobrepressão por 

presença de 

contaminantes 

voláteis 

A 3 Aceitável 

 

Ruptura 

hidráulica por 

fadiga 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

Manutenção preventiva do 

trecho.  
Ruptura 

hidráulica por 

desgaste externo 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, conexões ou 

contêineres expostos ao ar.  

Manutenção preventiva do 

trecho.  
Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

Manutenção preventiva do 

trecho.  
Ruptura 

hidráulica do 

pigtail ou válvula 

do cilindro 

A 3 Aceitável 
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Choque mecânico 

externo por 

projeteis 

A 3 Aceitável 

NA 

Quebra por 

terremotos ou 

ventos violentos 
A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas 

A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais, incluindo por 

fenômenos decorrentes das 

alterações climáticas 

(exemplo: temperaturas 

abaixo de zero em regiões 

de clima tropical). 
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 d
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g
ra

n
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q
u
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e Falha nos 

sensores de 

temperatura, 

pressão e/ou 

detectores de UF6 

e/ou sistema de 

alarmes e 

evacuação. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e manutenção 

periódicas dos sistemas 

auxiliares de prevenção e 

mitigação. 
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 Sobrepressão por 

massa excessiva 

de UF6 

A 3 Aceitável 

Controle da pressão interna 

do cilindro. 

 

Processo de purificação do 

UF6 em etapa anterior.  

 

Verificação da massa de 

UF6 no cilindro antes do 

aquecimento em autoclave. 

Sobrepressão por 

pressão de vapor 

por formação de 

HF por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos) 

A 3 Aceitável 

Prévia purificação efetiva 

nos dessublimadores. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, conexões ou 

contêineres expostos ao ar. 

Sobrepressão por 

presença de 

contaminantes 

voláteis 

A 3 Aceitável 

Ruptura 

hidráulica por 

fadiga A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

Ruptura 

hidráulica por 

desgaste externo 

A 3 Aceitável 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 

Ruptura 

hidráulica do 

pigtail ou válvula 

do cilindro 

B 3 
Inaceitáv

el 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 
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subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 

 

Inspeção prévia do cilindro 

Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

  

Choque mecânico 

externo por 

projeteis 

A 3 Aceitável 

NA 

Quebra por 

terremotos ou 

ventos violentos 
A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas 

NA 3 NA 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais, incluindo por 

fenômenos decorrentes das 

alterações climáticas 

(exemplo: temperaturas 

abaixo de zero em regiões 

de clima tropical). 
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P
er

d
a 

d
e 

co
n

fi
n
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en
to

 d
e 

U
F

6
 s

ó
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d
o

 

Falha no medidor 

de pressão. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e manutenção 

periódicas dos sistemas 

auxiliares de prevenção e 

mitigação. 
Falha no medidor 

de massa ou nível 

de UF6. 

Falha no sistema 

de alarme 

integrados aos 

sensores. 

Falha no medidor 

de pressão. 

Falha no medidor 

de massa ou nível 

de UF6. 

Falha no sistema 

de alarme 

integrados aos 

sensores. 

Sobrepressão por 

pressão de vapor 

por formação de 

HF por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos) 

A 3 Aceitável 

Controle da pressão interna 

do cilindro. 

 

Processo de purificação do 

UF6 em etapa anterior. 

 

Verificação da massa de 

UF6 no cilindro antes do 

aquecimento em autoclave.  
Sobrepressão por 

presença de 

contaminantes 

voláteis 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, conexões ou 

contêineres expostos ao ar. 
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Ruptura 

hidráulica por 

fadiga 
A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 

Ruptura 

hidráulica por 

desgaste externo 
A 3 Aceitável 

Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

Ruptura 

hidráulica do 

pigtail ou válvula 

do cilindro. 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 

 

Inspeção prévia do cilindro 

Choque mecânico 

externo por 

projeteis. 
A 3 Aceitável 

NA 

Quebra por 

terremotos ou 

ventos violentos. 
A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 
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naturais, incluindo por 

fenômenos decorrentes das 

alterações climáticas 

(exemplo: temperaturas 

abaixo de zero em regiões 

de clima tropical). 

P
er

d
a 

d
e 

co
n

fi
n
am

en
to

 d
e 

U
F

6
 s

ó
li

d
o

 

Falha no medidor 

de pressão. 
A 3 Aceitável 

Inspeção e manutenção 

periódicas dos sistemas 

auxiliares de prevenção e 

mitigação. 
Falha no medidor 

de massa ou nível 

de UF6. 

A 3 Aceitável 

Falha no sistema 

de alarme 

integrados aos 

sensores. 

A 3 Aceitável 

Sobrepressão por 

pressão de vapor 

por formação de 

HF por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos). 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, conexões ou 

contêineres expostos ao ar. 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 
Sobrepressão por 

formação de 

contaminantes 

voláteis. 

A 3 Aceitável 

 Ruptura 

hidráulica por 

fadiga. 

A 3 Aceitável 

Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

A 3 Aceitável 
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por formação de 

compostos 

corrosivos. 

Ruptura 

hidráulica por 

desgaste externo. 

A 3 Aceitável 

 

 

   

 

A
lc

an
ce

 d
e 

m
as

sa
 c

rí
ti

ca
 

Grau excessivo de 

enriquecimento. 
A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

Grau excessivo de 

enriquecimento, 

com presença de 

moderadores e 

refletores de 

nêutrons A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

 

Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento. 

 

Sucção a vácuo de 

tubulações, válvulas ou 

pigtail expostos. 
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Grau de 

enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação por 

material 

moderador. 
A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

 

Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento. 

 

Sucção a vácuo de 

tubulações, válvulas ou 

pigtail expostos. 

  
Presença de 

material 

moderador de 

nêutrons no meio 

confinador e de 

refletores nas 

vizinhanças. 

A 3 Aceitável 

Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento.  

Geometria 

desfavorável A 3 Aceitável 
Design do recipiente com 

geometria favorável. 

Inundação 

A 3 Aceitável 

Instalação com sistema de 

drenagem de água com a 

manutenção em dia. 

C
o
le

ta
 d

e 

a
m

o
st

ra
 

L
ib

er
aç

ão
 d

e 

U
F

6
 l
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u
id

o
 

em
 p

eq
u
en

a 

q
u
an

ti
d
ad

e Falha nos 

sensores de vazão 

ou detectores de 

UF6 e/ou sistema 

de alarmes. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e manutenção 

periódicas dos sistemas 

auxiliares de prevenção e 

mitigação. 
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Falha de conexão 

por ruptura 

hidráulica da 

válvula de saída 

da autoclave ou 

do pigtail do 

cilindro de 

amostra. 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

 Ruptura 

hidráulica por 

choque mecânico 

externo por 

projeteis. 

A 3 Aceitável 

NA 

 Quebra por 

terremotos ou 

ventos violentos. 
A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais, incluindo por 

fenômenos decorrentes das 

alterações climáticas 

(exemplo: temperaturas 

abaixo de zero em regiões 

de clima tropical). 

A
lc

an
ce

 d
e 

m
as

sa
 

cr
ít

ic
a 

Grau excessivo de 

enriquecimento. 
A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 
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Grau excessivo de 

enriquecimento, 

com presença de 

moderadores e 

refletores de 

nêutrons 

A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, válvulas ou 

pigtail expostos. 

Grau de 

enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação por 

material 

moderador. A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

 

Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento. 

 

Sucção a vácuo de 

tubulações, válvulas ou 

pigtail expostos. 

Presença de 

material 

moderador de 

nêutrons no meio 

confinador e de 

refletores nas 

vizinhanças. 

A 3 Aceitável 

 Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento. 

Geometria 

desfavorável 
A 3 Aceitável 

Design do recipiente com 

geometria favorável. 

Inundação 

A 3 Aceitável 

 Instalação com sistema de 

drenagem de água com a 

manutenção em dia.  
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Sobrepressão por 

transporte 

indevido de 

cilindro contendo 

UF6 líquido 

A 3 Aceitável 

Certificação do estado de 

solidificação do UF6 no 

cilindro pelo controle da 

temperatura e pressão 

interna do cilindro. 

Falha no medidor 

de massa. 
A 3 Aceitável 

Inspeção e manutenção 

periódicas dos sistemas 

auxiliares de prevenção e 

mitigação. 

 Sobrepressão por 

massa excessiva 

de UF6 
A 3 Aceitável 

Controle da pressão interna 

do cilindro. 

Processo de purificação do 

UF6 em etapa anterior. 

Sobrepressão por 

pressão de vapor 

por formação de 

HF por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos) 

A 3 Aceitável 

Verificação da massa de 

UF6 no cilindro antes do 

aquecimento em autoclave. 

Sobrepressão por 

presença de 

contaminantes 

voláteis 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, conexões ou 

contêineres expostos ao ar. 

Ruptura 

hidráulica por 

fadiga 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 

Ruptura 

hidráulica por 

desgaste externo 

A 3 Aceitável 

Ruptura 

hidráulica por A 3 Aceitável 
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corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

Ruptura 

hidráulica do 

pigtail ou válvula 

do cilindro 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 

 

Inspeção prévia do cilindro 

Choque mecânico 

externo por 

projeteis 

A 3 Aceitável 

NA 

Choque mecânico 

por queda A 3 Aceitável 

Transporte de cilindro 

preso com travas de 

segurança. 

Quebra por 

terremotos ou 

ventos violentos 
A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas 

A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais, incluindo por 

fenômenos decorrentes das 

alterações climáticas 

(exemplo: temperaturas 

abaixo de zero em regiões 

de clima tropical). 



196 

 

L
ib

er
aç

ão
 d

e 
U

F
6

 l
íq

u
id

o
 e

m
 g

ra
n
d
e 

q
u

an
ti

d
ad

e
 

Sobrepressão por 

transporte 

indevido de 

cilindro contendo 

UF6 líquido 

A 3 Aceitável 

Certificação do estado de 

solidificação do UF6 no 

cilindro pelo controle da 

temperatura e pressão 

interna do cilindro. 

Falha no medidor 

de massa. 
A 3 Aceitável 

Inspeção e manutenção 

periódicas dos sistemas 

auxiliares de prevenção e 

mitigação. 

 Sobrepressão por 

massa excessiva 

de UF6 
A 3 Aceitável 

Controle da pressão interna 

do cilindro. 

Processo de purificação do 

UF6 em etapa anterior. 

Sobrepressão por 

pressão de vapor 

por formação de 

HF por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos) 

A 3 Aceitável 

Verificação da massa de 

UF6 no cilindro antes do 

aquecimento em autoclave. 

Sobrepressão por 

presença de 

contaminantes 

voláteis 

A 3 Aceitável 

Sucção a vácuo de 

tubulações, conexões ou 

contêineres expostos ao ar. 

Ruptura 

hidráulica por 

fadiga A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

Ruptura 

hidráulica por 

desgaste externo 

A 3 Aceitável 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 
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Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

 

Ruptura 

hidráulica do 

pigtail ou válvula 

do cilindro 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 

 

Inspeção prévia do cilindro 

Choque mecânico 

externo por 

projeteis 

A 3 Aceitável 

NA 

Choque mecânico 

por queda A 3 Aceitável 

Transporte de cilindro 

preso com travas de 

segurança. 

Quebra por 

terremotos ou 

ventos violentos 
A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais. 

Catástrofes por 

mudanças 

climáticas 

A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais, incluindo por 

fenômenos decorrentes das 

alterações climáticas 

(exemplo: temperaturas 
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abaixo de zero em regiões 

de clima tropical). 

P
er

d
a 

d
e 

co
n

fi
n

am
en

to
 d

e 
U

F
6
 s

ó
li

d
o
 

Falha no medidor 

de pressão. 

A 3 Aceitável 

Inspeção e manutenção 

periódicas dos sistemas 

auxiliares de prevenção e 

mitigação. 
Falha no medidor 

de massa ou nível 

de UF6. 

Falha no sistema 

de alarme 

integrados aos 

sensores. 

Falha no medidor 

de pressão. 

Falha no medidor 

de massa ou nível 

de UF6. 

Falha no sistema 

de alarme 

integrados aos 

sensores. 

Sobrepressão por 

pressão de vapor 

por formação de 

HF por entrada de 

vapor de água 

(hidrólise ou 

reação com 

hidrocarbonetos) 

A 3 Aceitável 

Controle da pressão interna 

do cilindro. 

Processo de purificação do 

UF6 em etapa anterior. 

Verificação da massa de 

UF6 no cilindro antes do 

aquecimento em autoclave. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, conexões ou 

contêineres expostos ao ar. 

Trecho com composição 

material certificada para os 

Sobrepressão por 

presença de 

contaminantes 

voláteis 

A 3 Aceitável 
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Ruptura 

hidráulica por 

fadiga 

A 3 Aceitável 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 
Ruptura 

hidráulica por 

desgaste externo 

A 3 Aceitável 

Ruptura 

hidráulica por 

corrosão interna 

por formação de 

compostos 

corrosivos. 

A 3 Aceitável 

 

Ruptura 

hidráulica do 

pigtail ou válvula 

do cilindro. 

A 3 Aceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão 

oficial competente. 

 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 

 

Inspeção prévia do cilindro 

Choque mecânico 

externo por 

projeteis. 

A 3 Aceitável 

NA 

Choque mecânico 

por queda. A 3 Aceitável 

Transporte de cilindro 

preso com travas de 

segurança.  
Quebra por 

terremotos ou 

ventos violentos. 
A 3 Aceitável 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais.  
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Catástrofes por 

mudanças 

climáticas. 

NA 3 NA 

Localização da planta em 

regiões com risco 

improvável de catástrofes 

naturais, incluindo por 

fenômenos decorrentes das 

alterações climáticas 

(exemplo: temperaturas 

abaixo de zero em regiões 

de clima tropical).  

A
lc

an
ce

 d
e 

m
as

sa
 c

rí
ti

ca
 

Grau excessivo de 

enriquecimento. A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

Grau excessivo de 

enriquecimento, 

com presença de 

moderadores e 

refletores de 

nêutrons 

A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, válvulas ou 

pigtail expostos.  
Grau de 

enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação por 

material 

moderador. 
A 3 Aceitável 

Controle de enriquecimento 

nas portas da cascata. 

Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 

como etapa imediata ao 

enchimento. 

Sucção a vácuo de 

tubulações, válvulas ou 

pigtail expostos. 

Presença de 

material 

moderador de 

A 3 Aceitável 

 Inspeção prévia de 

cilindros, e controle de tara, 
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nêutrons no meio 

confinador e de 

refletores nas 

vizinhanças. 

como etapa imediata ao 

enchimento. 

Geometria 

desfavorável 
A 3 Aceitável 

Design do recipiente com 

geometria favorável. 

Inundação 

A 3 Aceitável 

 Instalação com sistema de 

drenagem de água com a 

manutenção em dia. 
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4.1.5.4. Ranqueamento dos perigos na Pesagem e Amostragem de HALEU 

Os resultados da APP mostram que devido ao alcance de criticalidade ser um perigo de alta 

consequência, os riscos preliminares na área de pesagem e amostragem podem atingir a categoria de 

inaceitável. O único perigo de risco preliminar com esta categoria no processo é a liberação de UF6 

líquido ou gasoso em grande quantidade dentro da autoclave, devido à frequência de incidentes 

envolvendo ruptura do pigtail e à quantidade de HALEU no cilindro que seria desviada da geometria 

favorável (Tabela 4.9).   

Tabela 4.9 – Riscos inaceitáveis da área de pesagem e amostragem de HALEU 

 

RISCO INACEITÁVEL  

 

LIBERAÇÃO DE UF6 LÍQUIDO OU GASOSO EM GRANDE 

QUANTIDADE. 

 

SUBPROCESSO Aquecimento 

CAUSAS Ruptura hidráulica do pigtail ou válvula do cilindro 

MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO 

Trecho com composição material certificada para os parâmetros do 

UF6 em seus subprocessos, por órgão oficial competente. 

 

Manutenção periódica ou reparo do trecho. 

 

Inspeção prévia do cilindro 
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4.1.6. Análise de perigos no Armazenamento de HALEU. 

A área de Armazenamento de HALEU é formada pelos seguintes componentes principais, 

dispostos na Tabela 4.10:  

Tabela 4.10 – Componentes principais da área de armazenagem de cilindros de HALEU. 

Confinantes de UF6 Auxiliares de controle e mitigação Auxiliares de processo 

Cilindros 

Sensores de pressão 

 

Transportador de cilindro 

Detectores de massa 

 

Detectores de vazamento de UF6 

 

Ventiladores e exaustores 

 

Sistema de alarmes 

 

Sistema de detecção, controle e extinção  

de incêndio 
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A Figura 4.9  mostra os principais componentes no armazenamento de HALEU.  

As condições do HALEU em toda a área de armazenagem é de sólido a temperatura ambiente. 

4.1.6.1. Descrição dos subprocessos do armazenamento de HALEU 

Os subprocessos da área de retirada do produto são divididos por função dos componentes 

destacados na Erro! Fonte de referência não encontrada., sendo eles, em termos básicos: 

o Arranjo e alocação de cilindros; 

o Transporte motorizado de cilindros; 

o Limpeza da superfície de cilindros; 

o Armazenamento a longo prazo dos cilindros. 

Nesta planta hipotética, a unidade de enriquecimento está em localização distante de qualquer 

unidade de reconversão, ou seja, o HALEU terá que ser transportado em forma de UF6 sólido em 

cilindros, tal como ocorre com o LEU. Apesar de já se admitir que tal projeto seja menos seguro que 

um projeto das unidades de enriquecimento acopladas diretamente às linhas de reconversão, optou-

se por este modelo justamente para se avaliar os perigos associados à estocagem a longo prazo de 

Figura 4.9 – Esquema do arranjo da área de armazenamento do produto 
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UF6 de alto teor de ensaio. A definição de longo prazo aqui é para períodos de estocagem acima do 

período convencional de estocagem em escala comercial de UF6 enriquecido até 5%.  

A Tabela 4.11 traz a descrição dos subprocessos realizados nos trechos subdivididos e suas 

respectivas características. Essas informações serão base da identificação de possíveis perigos na área 

de retirada do produto. 

Tabela 4.11 – Características e descrições dos subprocessos da armazenamento de HALEU 

Subprocesso Características Descrição 

Arranjo e 

alocação de 

cilindros 

 

Principal componente:  

cilindros 

 

Estado do UF6:  

Sólido à temperatura ambiente 

 

Componentes auxiliares:  

Detectores de vazamento de UF6 e 

detectores de nêutrons 

 

 Subprocesso: 

 Arranjo de cilindros 

O trecho 1-3 sofre uma prévia sucção a 

vácuo a fim de se remover umidade do 

interior dos componentes para que não 

ocorra a hidrólise do HALEU, com 

formação de UO2F2 e HF. O fluxo é escoado 

em estado subpressurizado até a VEP1 que 

isola o dessublimador. O trecho 1-3 deve ser 

assegurando sem bloqueios de passagem do 

fluxo ou formação de HF para que se evite 

sobrepressão interna e subsequente quebra 

hidráulica. 

Transporte 

motorizado 

de cilindros 

Principal componente:  

cilindros 

 

Estado do UF6:  

Sólido à temperatura ambiente 

 

Componentes auxiliares:  

Detectores de vazamento de UF6 e 

detectores de nêutrons 

 

 Subprocesso: 

 Transporte de cilindro 

 

A válvula desse trecho isola o 

dessublimador primário do trecho de coleta 

de HALEU e permite o escoamento do 

fluxo enriquecido para o DS1. A presença 

de umidade no componente, ou em trechos 

anteriores ao componente, pode levar ao 

acúmulo de UO2F2 sólido. Tal como todo 

trecho de transferência, a válvula não deve 

sofrer bloqueio físico, especialmente por 

solidificação prematura do UF6. 

  

Limpeza da 

superfície 

dos cilindros 

Principal componente:  

cilindros 

 

Estado do UF6:  

Sólido à temperatura ambiente 

 

Componentes auxiliares:  

Detectores de vazamento de UF6 e 

detectores de nêutrons 

 

 Subprocesso: 

 Limpeza de cilindros 

O gás de HALEU entra nos 

dessublimadores primários e vai se 

depositando sobre os feixes tubulares 

internos por onde passa o fluido refrigerante 

do sistema de troca de calor, em forma de 

sólido poroso. O ponto de temperatura de 

fusão do UF6 à pressão atmosférica é 64°C, 

enquanto a temperatura no DS1 atinge 

dezenas abaixo de 0°C. A solidificação se 

dá por remoção de calor. Detectores de 

massa estão presentes como dispositivos 

auxiliares para assegurarem que o DS1 não 

comporte massa excessiva de HALEU. Os 

compostos voláteis permanecem na fase 

gasosa e vão sendo succionados. Em 

seguida, o DS1 leva sua temperatura a cerca 
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de 4°C para que o HF seja volatizado em 

uma concentração segura para que a pressão 

interna do DS1 seja mantida em níveis 

seguros. Para que o produto seja liberado do 

DS1 diretamente para o cilindro de coleta, 

calor é fornecido pelos trocadores de calor 

e a temperatura do HALEU atinge cerca de 

80°C. 

 

Armazenam

ento de longo 

prazo 

Principal componente:  

cilindros 

 

Estado do UF6:  

Sólido à temperatura ambiente 

 

Componentes auxiliares:  

Detectores de vazamento de UF6 e 

detectores de nêutrons 

 

 Subprocesso: 

 Armazenamento 

Processo de estocar e garantir a segurança 

do material com manutenção preventiva 

regular e periódica, contando com um 

sistema de salvaguardas em contínuo 

funcionamento. 

4.1.6.2. Perigos na Armazenagem do HALEU 

Os possíveis perigos de criticalidade para o processo de pesagem e amostragem são a liberação 

de UF6 em qualquer quantidade, a formação e acúmulo de precipitado UO2F2, e o alcance de massa 

crítica.  

Pressupõe-se que na área de armazenagem as condições de temperatura e pressão sejam todas 

ambiente e, portanto, favoráveis à permanência do produto na fase sólida.  Será desconsiderado 

procedimentos de aquecimento de cilindros nessa área. Assim, os possíveis perigos de criticalidade 

são apenas de perda de confinamento de HALEU sólido e alcance de massa crítica. 

Considerando-se a experiência de armazenamento a longo prazo de urânio depletado, espera-

se o desgaste natural dos cilindros contendo HALEU, porém com menor intensidade por se tratar de 

um espaço fechado, e protegido dos agentes ambientais externos como chuvas e ventos. Considera-

se também o prazo máximo de armazenamento do material até o descomissionamento da planta, 

sendo este cenário admitido bastante conservador. 

Os materiais e geometrias dos componentes recipientes na área de armazenamento do produto 

na planta são considerados todos ótimos e certificados para resistir aos parâmetros extremos de todos 

os processos com HALEU, com as margens mínimas de segurança em concordância com as 

estipuladas pela AIEA e pela CNEN. Os sistemas auxiliares de processo e os sistemas de controle e 

mitigação são considerados também devidamente certificados e com plano de manutenção periódica. 
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Todo evento de criticalidade será considerado de impacto de alta consequência e todos os 

cenários serão conservativos, considerando-se a presença de funcionários nas instalações durante o 

início dos eventos. Os danos ambientais serão desconsiderados devido ao histórico de poucos casos 

de impacto ambiental por acidentes de criticalidade. 

4.1.6.3. Análise dos perigos na armazenagem de HALEU 

Considerando-se os componentes materiais, os subprocessos e suas respectivas falhas na área 

de Pesagem e Amostragem de HALEU, os perigos de criticalidade foram reunidos na Tabela 4.12 de 

Análise Preliminar de Perigos, com suas possíveis causas e medidas de prevenção e mitigação.  
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Tabela 4.12  – Tabela de Análise de Perigos na área de a de Armazenagem de HALEU 

ARMAZENAGEM DO PRODUTO 
 

 

SUBPROCESSO 

POSSÍVEIS 

PERIGOS DE 

CRITICALIDADE 

CAUSAS 
CLASSIFICAÇÃO DO PERIGO AÇÕES DE 

PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO Probabilidade Severidade Risco 

A
rr

an
jo

 d
o
s 

ci
li

n
d
ro

s 
 

P
er

d
a 

d
e 

co
n

fi
n
am

en
to

 d
e 

U
F

6
 s

ó
li

d
o
 

Queda do cilindro durante 

transporte. A  3 Aceitável 
Transporte de cilindro preso 

com travas de segurança. 

Sobrepressão por presença 

de contaminantes voláteis A  3 Aceitável 

 

Choque mecânico externo 

por projeteis 

A  3 Aceitável 

NA 

Choque mecânico por queda  A  3 Aceitável 
Transporte de cilindro preso 

com travas de segurança.  
Interação entre os cilindros 

ou entre superfícies 

refletoras de nêutrons 

A  3 Aceitável 

Arranjo dos cilindros com 

espaçamento determinado e 

fixado. 

 

Treinamento de pessoal quanto 

à segurança de criticalidade 

 

Sinalizações categóricas de 

não-interação entre os 

cilindros. 
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T
ra

n
sp

o
rt

e 
m

o
to

ri
za

d
o
 d

e 
ci

li
n

d
ro

s 

P
er

d
a 

d
e 

co
n

fi
n
am

en
to

 d
e 

U
F

6
 s

ó
li

d
o
 

Queda do cilindro durante 

transporte.  A  3 Aceitável 
Transporte de cilindro preso com 

travas de segurança. 

 
     

Choque mecânico por queda 
A  3 Aceitável 

Transporte de cilindro preso com 

travas de segurança.  
Grau de enriquecimento 

excessivo, com 

contaminação por material 

moderador. 

A  3 Aceitável 

Controle de enriquecimento nas 

portas da cascata. 

  

Análise do teor de enriquecimento 

do UF6 na etapa de Pesagem e 

Amostragem, com devida correção 

de grau. 

  

Inspeção prévia de cilindros, e 

controle de tara, como etapa 

imediata ao enchimento. 

  

Sucção a vácuo de tubulações, 

válvulas ou pigtail expostos. 
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L
im

p
ez

a
 d

a
 s

u
p

er
fí

ci
e 

d
e 

ci
li

n
d

ro
s 

A
lc

an
ce

 d
e 

m
as

sa
 c

rí
ti

ca
li

d
ad

e 

Lavagem 

inapropriada com 

água 
A  3 Aceitável 

Limpeza apropriada sem utilização de água 

Deslocamento do 

cilindro para vizinhanças 

com refletores 

A  3 Aceitável 

Treinamento de pessoal quanto à segurança de 

criticalidade 

 

Sinalizações categóricas de não-interação entre os 

cilindros 

 

Armazenamento de curto prazo do produto. 

 

Integração da linha de enriquecimento à linha de 

reconversão 

A
rm

a
z
en

a
m

en
to

 a
 l

o
n

g
o
 p

ra
zo

 d
e 

ci
li

n
d

ro
s 

L
ib

er
aç

ão
 d

e 
U

F
6
 

g
as

o
so

 e
m

 g
ra

n
d

e 

q
u
an

ti
d
ad

e 
Incêndio 

A  3 Aceitável 

Sistema de prevenção e mitigação de incêndios. 

 

Criticalidade 
A 3 Aceitável 

Controle de segurança de criticalidade 

A
lc

an
ce

 d
e 

m
as

sa
 

cr
ít

ic
al

id
ad

e 

Interação entre os 

cilindros por manuseio 

inapropriado ou 

acidentes B 3 Inaceitável 

Treinamento de pessoal quanto à segurança de 

criticalidade 

Sinalizações categóricas de não-interação entre os 

cilindros 

Armazenamento de curto prazo do produto. 

Integração da linha de enriquecimento à linha de 

reconversão 

 

 



211 

 

4.1.6.4. Ranqueamento dos perigos na Armazenagem de HALEU 

Os resultados da APP mostram que devido ao alcance de criticalidade ser um perigo de alta 

consequência, os riscos preliminares na área de armazenagem podem atingir a categoria de 

inaceitável. O único perigo de risco preliminar com esta categoria no armazenamento é o alcance de 

massa crítica, por interação, de material confinado e se deve ao processo de armazenamento a longo 

prazo (Tabela 4.13). 

Tabela 4.13 – Riscos inaceitáveis da área de armazenagem de HALEU 

 

RISCO INACEITÁVEL 

 

ALCANCE DE MASSA CRÍTICA 

 

SUBPROCESSO Armazenamento a longo prazo 

 

CAUSAS Interação entre os cilindros por manuseio ou acidentes 

 

MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO 

Treinamento de pessoal quanto à segurança de criticalidade 

 

Sinalizações categóricas de não-interação entre os cilindros 

 

Armazenamento de curto prazo do produto. 

 

Integração da linha de enriquecimento à linha de reconversão 
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4.2.  Análise econômica 

A análise da viabilidade econômica de produção de HALEU a 20% em solo brasileiro será 

feita de forma qualitativa e a partir dos principais questionamentos: 

1. Quais os cenários de demandas de mercado? 

2. Qual a infraestrutura tecnológica necessária (capacidade separativa) para a planta? 

3. Quais os possíveis retornos? 

4. Qual o custo do investimento para se alcançar tal infraestrutura? 

5. Qual o perfil histórico do Brasil em planejamento e execução de projetos do tipo? 

4.2.1. Análise dos cenários de demandas de mercado 

O futuro da energia nuclear é diretamente dependente do futuro do consumo humano de 

eletricidade, não apenas de seu aumento, mas de suas fontes de produção. A energia nuclear contribui 

com mais de 10% da produção mundial de energia elétrica e “é a segunda maior fonte de energia de 

baixo carbono no mundo, atrás apenas da hidroeletricidade” (BRASIL; MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA; EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2020).  

Segundo relatório de 2020 da WNA, sobre combustível nuclear, ela irá ainda exercer papel de 

importância enquanto fonte de energia devido à sua “emissão quase-nula de poluentes e gases do 

efeito estufa e sua confiabilidade e segurança”. Contudo, há desafios de competividade frente às 

outras fontes de energia, “enquanto o crescimento de demanda por energia elétrica tem reduzido 

especialmente em países onde a energia nuclear está bem-desenvolvida”. Além disso, fatores de 

“dimensões não-econômicas”, como “influência política”, sempre foram mais significativas sobre as 

decisões sobre o mercado nuclear  (WNA, 2020). 

Ainda segundo a WNA (2020), o crescimento da demanda por energia elétrica é afetado pelos 

seguintes fatores:  

o crescimento populacional, urbanização e eletrificação – desde 2000, o crescimento da 

demanda por eletricidade mais que dobrou em relação ao crescimento populacional. 

o crescimento econômico – a taxa de crescimento econômico afeta a demanda por 

eletricidade para fins industriais e domésticos, contudo, em países de crescimento 

econômico avançado, o PIB tem baixa correlação com a demanda de eletricidade, 

principalmente devido às iniciativas de utilização eficiência de energia. 

o eletrificação de transporte – a eletrificação de transporte tem desempenhado um 

importante papel em reverter o previsto declínio da demanda por energia elétrica nas 

economias industriais desenvolvidas e no apoio ao crescimento da rede de energia na 
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China. “A eletrificação mais visível é a dos carros elétricos de passeio, com as vendas 

globais desses veículos triplicando de 773.600 em 2016 para 2,1 milhões em 2018”. 

Outros tipos de veículos como motocicletas, ônibus, caminhões, trens e transporte de 

água estão também sofrendo eletrificação de seus motores a fim de se reduzir a 

poluição urbana. Para este objetivo relacionado à redução de impacto ambiental e na 

saúde humana, a própria fonte de energia elétrica deve ser considera de baixa emissão 

de gases poluentes, sendo esta necessidade uma oportunidade para a energia nuclear. 

o tecnologias de produções alternativas – a energia nuclear tem sido produzida durante 

muito tempo para produção de energia elétrica, sendo que, só nos EUA, ela fornece 

atualmente cerca de 55% da eletricidade de emissão quase-zero de carbono. Na União 

Europeia, o valor desta mesma qualidade de eletricidade é semelhante, 53%. Mas, a 

concorrência entre as tecnologias de geração de energia mudou significativamente nos 

últimos anos, trazendo uma gama de diversificação de fontes geradora de energia 

elétrica como a eólica, geotérmica e a solar, dentre outras. A energia fotovoltaica que 

há pouco era considerada “cara a longo-prazo, de perfil inclusive exponencial nos 

custos” (WNA, 2020), agora é considerada “a mais barata geradora de energia elétrica” 

(IEA, 2020). 

o tecnologia de armazenamento de energia – Segundo a WNA (2020), “espera-se que os 

desafios associados à intermitência das renováveis sejam parcialmente abordados 

através da introdução do armazenamento em larga escala da rede”. Tecnologias como 

a hidroeletricidade de armazenamento bombeado, baterias de íons de lítio e baterias 

de fluxo de vanádio vieram para aprimorar o armazenamento de energia.  

Segundo a AIEA, em seu relatório de 2020 sobre a demanda de energia elétrica e nuclear até 

2050, em relação a 2019, a capacidade total de geração de energia elétrica deve aumentar cerca de 

45% até 2030 e mais do que dobrar até 2050 (IAEA, 2020).  

Uma vez estabelecidas as demandas de eletricidade, pode-se filtrar como será o perfil de 

participação da energia nuclear enquanto fonte de energia elétrica. No cenário mais otimista, segundo 

a AIEA (2020), a capacidade de geração de energia nuclear deve aumentar cerca de 20% até 2030 e 

cerca de 80% até 2050. No cenário menos otimista, a capacidade de geração de energia nuclear sofrerá 

diminuição gradativa de cerca de 10% até 2040 e depois se recuperará, resultando em uma redução 

de 7% até 2050. Em ambos os casos, espera-se uma redução na participação nuclear na capacidade 

total de geração elétrica até 2050 (1-3%) (IAEA, 2020). Há muito fatores que poderão afetar a taxa 

de crescimento da produção nuclear mundial. Segundo a WNA (2020), são eles: 

o extensão de vida-útil de reatores em operação – 40 anos de extensão para a maioria 

dos reatores. 
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o fontes de energia de emissão neutra de carbono – a escolha por energia nuclear é 

diretamente favorecida pela pressão por redução de produção de energia com 

significante emissão de carbono. 

o programas de despoluição do ar – Índia e China são as duas principais nações afetadas 

por excessiva poluição de ar em zonas urbanas. O governo chinês já implantou um 

programa de despoluição de ar que tem como principal alicerce a substituição de fontes 

de emissão de carbono, e de hidroelétricas, por energia nuclear. Sendo este modelo 

uma tendência de solução para a poluição do ar em países industrializados, o mercado 

de energia nuclear sofreria expansão.  

o segurança geopolítica de suprimento – tensões políticas levam ao aumento da busca 

por países por suas próprias reservas de urânio como opção de combustível a fim de 

se reduzir a dependência externa por recursos de energia em geral, especialmente 

combustíveis fósseis. 

o resiliência de rede – a energia nuclear oferece boa estabilidade de rede em todas as 

condições climáticas. Isto favoreceu o reconhecimento do valor econômico e social da 

energia nuclear, particularmente em nações industrializadas desenvolvidas. “Esta 

tendência é provável que continue à medida que a volatilidade do clima devido às 

mudanças climáticas aumenta e a penetração de energias renováveis intermitentes 

aumenta.” 

o melhorias econômicas – apesar de ter um histórico de alto custo de capital inicial e até 

de manutenção e descomissionamento, a nuclear tem sofrido contínuo progresso na 

redução de custos de construção, manutenção e até redução no tempo de construção 

(fator reconhecidamente desmotivador de investimentos) e dos riscos. 

o novos modelos financeiros – empresas comerciantes de reatores investiram em 

melhorias para atender as demandas de governos e empresas fornecedoras de energia, 

especialmente em novos mercados.  

o recorde superior de segurança nuclear – estudos recentes trouxeram dados que 

colocam a nuclear como “a forma mais segura de energia já usada”, quando se compara 

a mortalidade por TWh gerado. Investimentos em aumentar a confiança e aceitação do 

público pela energia nuclear tem sido feito por instituições e governos. 

o soluções de armazenamento/reprocessamento a longo-prazo – tem havido progressos 

em indústrias da Finlândia, França e outros países para se armazenar o resíduo nuclear 

de forma segura, além das técnicas de reprocessamento do combustível. 
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o reatores avançados – uma pluralidade de modelos mais vantajosos de reatores está em 

desenvolvimento, incluindo os reatores pequenos modulares, reatores flutuantes e 

reatores rápidos.  

Avaliando-se os fatores acima que influenciam ou favorecem o crescimento da demanda por 

energia elétrica e nuclear, não é irrealista contar com um cenário de retorno de crescimento da energia 

nuclear para as próximas décadas, com o fator mais significativo da necessidade de reversão dos 

danos ambientais da geração de energia elétrica com emissão de carbono. 

Quanto à demanda por HALEU, em específico, conforme já mencionado, o Departamento de 

Energia dos EUA e o NEI já possuem um programa iniciado de produção de HALEU, com criação 

de um pequeno estoque a partir de diluição de HEU e enriquecimento de LEU para produzir 600 kg 

de HALEU a 19,75%. A previsão calculada a partir de pesquisa de mercado realizada pelo próprio 

NEI é que o mercado estadunidense precisará de até 2000 toneladas de HALEU para suprir seus 

reatores avançados (NEI, 2020).  

Outro relatório publicado também sobre a demanda de HALEU, mas para atender aos reatores 

de pesquisa e a produção de radioisótopos da União Europeia e do mundo, foi feito pela ESA e a 

demanda seria de 1 a 3 toneladas de HALEU por ano. Para o mercado de reatores avançados, a 

expectativa é de se duplicar ou triplicar esse valor, já para os estágios de protótipos. 
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Tabela 4.14 – Requisitos anuais estimados para HALEU até 2035 (tU/ano) (NEI, 2020) 

Ano Total Acumulada 

2025 32 60 

2026 64 124 

2027 33 157 

2028 50 207 

2029 82 288 

2030 137 426 

2031 170 596 

2032 220 816 

2033 274 1090 

2034 381 1471 

2035 501 1973 

A análise da viabilidade econômica será feita tendo como base seis cenários de demanda de 

HALEU para 2030, apresentados neste trabalho: 

O mais conservativo, previsto pela ESA, desconsiderando-se a emersão de um mercado de 

reatores avançados: 1 tonelada/ano; 

E de 5%, 15%, 25%, 75% da demanda anual de 500 toneladas/ano estipulada pelo NEI para o 

ano de 2035. 

4.2.2. Análise da Infraestrutura tecnológica  

Como já mencionado, a tecnologia de enriquecimento de HALEU é a mesma utilizada para o 

enriquecimento de LEU, necessitando de algumas adaptações da planta para questões de segurança 

de criticalidade e de salvaguardas.  

Tomando-se LEU a 5% de enriquecimento como o alimento da produção de HALEU, cada 

tonelada de HALEU produzido anualmente equivaleria a um trabalho separativo de 8 tUST, gerando 

3 toneladas de UD a 0,3%.  



217 

 

Para a quantidade de alimento LEU e do produto HALEU, a seguinte relação foi usada: 

4
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Para UN como alimento, a seguinte relação foi utilizada: 
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A Tabela 4.15 traz a capacidade em tUTS/ano requerida para 5 cenários de demanda de 

HALEU, a partir da equação (2.2), utilizando-se os valores de corte q de 0,24 e 0,02, equação (3.11) 

para o LEU e UN como alimento, respectivamente.  

Tabela 4.15 – Quantidade de alimento requerida para cada demanda de HALEU e suas respectivas capacidades 

separativas requeridas. 

DEMANDA  Produto Alimento Capacidade requerida 
LEU 5% UN 0,7% LEU 5% UN 0,7% 

ESA 1 4 49 8 39 

5% da U.S. DOE  25 105 1231 204 967 

15% da U.S. DOE 75 314 3694 612 2902 

25% da U.S. DOE 125 524 6156 1020 4836 

75% da U.S. DOE 375 1572 18469 3059 14508  
tUTS/ano 

A Tabela 4.15 mostra que o Brasil deveria dispender de 40 a 14.000 toneladas de UTS anuais 

para produzir HALEU para os cenários apresentados. Tal empreendimento demandaria a conversão 

de cerca de 50 a 18.000 toneladas de UF6, ou da extração de 60 a 22.000 toneladas de U3O8 anuais. 

O Brasil ainda não tem uma fábrica de conversão de urânio, dependendo da exportação do serviço 

para atender à FCN.  

A tecnologia de enriquecimento de HALEU poderia ser a mesma empregada pelo CTMSP, 

contudo, a segurança de criticalidade deve ser assegurada por estudos prévios de que as geometrias 

das tubulações, conexões e recipientes, são favoráveis, bem como os arranjos e espaçamentos entre 
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os as estruturas do sistema de confinamento de HALEU. Além disso, um sistema de detectores de 

nêutrons e alarme deve instalado em todas as instalações com trânsito ou armazenamento de HALEU. 

Materiais absorvedores de nêutrons podem complementar a segurança dos trechos mais críticos do 

processo ou em caso de mitigação de acidentes. 

Como exigido pela norma CNEN NN-2.01, a instalação teria que ter um sistema de segurança 

e vigilância contínuo, e o produto teria que ser tratado como MNE II, com suas salvaguardas 

implantadas. 

Devido ao perigo associado ao armazenamento a longo prazo, é recomendado que os 

processos de enriquecimento e de reconversão de HALEU sejam fisicamente integrado, o que 

reduziria a dependência de cilindros de armazenamentos com parâmetros de limites apropriados para 

HALEU a 20%. 

Faz parte dos planos da INB a extensão da capacidade de enriquecimento de urânio do Brasil, 

contudo, a prioridade, ainda não atendida, é para atender a demanda interna de seus reatores de 

potência, das 3 usinas de Angra. A aliança com a Argentina permite também que o Brasil colabore 

em atender a demanda do país vizinho. Contudo, o país ainda está longe de instalar uma capacidade 

de produção de combustível para o mercado exterior, não tendo alcançado a sua autossuficiência para 

os combustíveis de das usinas operantes, Angra I e II. 

4.2.3. Avaliação de possíveis retornos econômicos 

O mercado nuclear é contornado por incertezas, mas ainda assim pode-se estimar a demanda 

e aquisição de combustível enriquecido para os reatores operantes no mundo. O mercado de HALEU, 

em escala comercial, é inexistente e tomado de mais incertezas do que o mercado nuclear. Contudo, 

com os fatores que afetam a demanda de energia elétrica e a demanda de energia nuclear mencionados 

acima, é compreensível a visão otimista de que a energia nuclear sofrerá expansão nas próximas 

décadas, inclusive em caráter de emergência.  

A tendência é a extensão de vida útil das usinas nucleares, que sozinhas não conseguirão suprir 

a carência por energia com baixa ou escassa emissão de carbono. E os caminhos mais promissores na 

decisão de construção de mais usinas é a implantação das novas tecnologias nucleares em 

desenvolvimento, como os reatores SMRs e os reatores avançados. Portanto, qualitativamente, é bem 

provável que um mercado de HALEU surja, especialmente pelas pressões imperativas em prol de 

mitigações das mudanças climáticas. Falar de redução de emissão de carbono é falar de energia 

nuclear. 
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As energias alternativas competitivas tal como a energia fotovoltaica podem também 

desfavorecer a conclusão de que a energia nuclear é a melhor opção, inclusive a longo prazo. Mas, 

este mercado sofre também de incertezas. 

Investir em HALEU é contar com uma parte significante de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento tendo o perfil de matriz energética como o da França, cuja contribuição da energia 

nuclear sobre o consumo de eletricidade é quase de ¾. Para isso, programas de redução de emissão 

de carbono deverão ser a tendência global, com a energia nuclear como uma das alternativas. Além 

disso, as aplicações alternativas da energia nuclear como produção de hidrogênio, dessalinização da 

água e fornecimento de calor processos industriais são bastante atraentes, e a compactação dos 

reatores bastante favorável nesses processos. 

Apesar dos benefícios ofertados pelo combustível, a relação entre oferta e demanda deve ser 

avaliada. Oferta de HALEU está em rumo de existir com o programa HALEU do Departamento de 

Energia dos EUA, dependendo apenas do sucesso do programa de demonstração da Centrus. A 

demanda do mercado americano foi estimada e é a base do alcance de produção do projeto. O 

propósito assumido do programa é de autossuficiência e redução da dependência da Rússia, sem 

menção ao suprimento da demanda mundial, por enquanto (NEI, 2020). Assim, apesar de anunciar a 

maior demanda até o momento por HALEU, o mercado americano pode ser suprido pelo programa 

HALEU da U.S. DOE, restando até o momento baixa demanda (anunciada) no mercado internacional.  

O preço atual da UTS é de aproximadamente de US$ 100 (EIA, 2021), ou US$100 mil/tUTS, 

tendo alcançado o preço recorde de US$155 mil/tUTS em 2011. Com base na Tabela 4.16 e o valor 

do tUTS, o preço do HALEU pode ser calculado, variando-se de cerca de US$800 mil a US$ 1,4 

bilhões para a produção de 1-375 toneladas de HALEU. Tal custo pode representar também economia 

caso se trate de produção nacional para suprir uma demanda interna. 

Tabela 4.16 – Preço do HALEU por tUTS com preço unitário de US$100 mil/tUTS 

DEMANDA 

Produto Capacidade requerida 

em tUTS/ano 

Valor total em 

mil US$ 

LEU 5% UN 0,7% LEU 5% UN 0,7% 

ESA 1 8 39 816 3869 

5% da U.S. DOE  25 204 967 20393 96721 

15% da U.S. DOE 75 612 2902 61179 290164 

25% da U.S. DOE 125 1020 4836 101965 483606 

75% da U.S. DOE 375 3059 14508 305894 1450819 

O maior valor seria para 75% da demanda anual prevista pelo NEI para 2035. A um preço de 

US$100/UTS, 375 toneladas de UF6 A 20% teria o valor de US$ 1,45 bilhões. O lucro depende dos 

custos com capitais iniciais, de operação, manutenção, além das etapas anteriores de beneficiamento 

do combustível. Como foge de o escopo deste trabalho fazer um cálculo econômico mais 
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aprofundado, que depende de uma análise econômica de todo o ciclo de combustível, esses valores 

são apenas para fins de dimensão das ordens de grandezas dos custos e preços de venda. Tomando-

se uma variação de US$50 a US$150 para o preço do UTS, os valores da tabela podem ser aplicados 

a cenários mais otimistas ou mais pessimistas, variando-se ± 50% dos valores. 

4.2.4. Estimativa de custos iniciais de investimento 

Para se estimar o capital inicial necessário para produção de HALEU, utilizou-se a razão entre 

o investimento do Brasil, aproveitando-se de tecnologia própria, para alcançar uma capacidade de 70 

tUTS/ano, em sua FCN, com os dados fornecidos por Pinto (2017). Segundo ele, o investimento total 

foi de R$ 688 milhões para a instalação de uma instalação 10 cascatas cuja capacidade separativa é 

de 70 tUTS/ano, e mais R$ 2 bilhões foram investidos para que a capacidade total alcance 500 

tUTS/ano, totalizando 2,7 bilhões de reais (cerca de US$ 500 mi) de investimento para se atingir uma 

capacidade separativa anual de 500 tUTS/ano. Isto implica em quase R$ 10 mi/tUTS como capital 

inicial para o primeiro projeto e quase R$4 mi/tUTS para o segundo (alcance de 500 tUTS/ano), com 

uma média de R$5,4 mi/tUTS (~ US$1 mi/tUTS) de investimento.  

Estando o valor da tonelada HALEU calculada, conforme a Tabela 4.16, em quase US$ 4 mi, 

com o tUTS custando cerca de US$100 mil, isto pode representar um investimento de retorno a longo 

prazo. 

Conforme a Tabela 4.17, um projeto como a FCN atualmente (~70 tUTS/ano), ou com sua 

capacidade estendida a 500 tUTS/ano, geraria em 10 anos cerca de 800 a 5.500 toneladas de trabalho 

separativo, com o valor de 77 a 550 milhões de dólares, respectivamente. Todos os valores na tabela 

referem-se à produção acumulada em tUTS/ano, não à quantidade urânio enriquecido. Neste cenário 

de produção de 5.500 tUTS e à razão US$/R$ ≅ 5, em 2035, o capital inicial estimado de R$ 2,7 bi 

(US$500 mi) seria superado.  

Tabela 4.17 – Produção de HALEU acumulada em 10 anos 

ANO  

Produção acumulada 

com capacidade de 70 

tUTS/ano 

Valor acumulado do 

produto produzido 

Produção acumulada 

com capacidade de 500 

tUTS/ano 

Valor acumulado 

do produto 

produzido  

2025 70  US$ 7 mi  500  US$ 50 mi 

2026 140  US$ 14 mi 1000  US$ 100 mi 

2027 210  US$ 21 mi 1500  US$ 150 mi 

2028 280  US$ 28 mi 2000  US$ 200 mi 

2029 350  US$ 35 mi 2500  US$ 250 mi 

2030 420  US$ 42 mi 3000  US$ 300 mi 

2031 490  US$ 49 mi 3500  US$ 350 mi 

2032 560  US$ 56 mi 4000  US$ 400 mi 

2033 630  US$ 63 mi 4500  US$ 450 mi 
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2034 700  US$ 70 mi 5000  US$ 500 mi 

2035 770  US$ 77 mi 5500  US$ 550 mi 

Pode-se também calcular a partir do valor fornecido pela INB do investimento em real para 

cada tUTS, o quanto o Brasil teria que investir para alcançar as capacidades de enriquecimento 

indicadas nas demandas dos 5 cenários apresentados na Tabela 4.18 tomando-se como referência o 

valor estimativo aqui calculado de R$5,4 mi/tUTS (~ US$1 mi/tUTS).  

Tabela 4.18 – Capital inicial estimado para as demandas de HALEU 

DEMANDA 
Produto em 

tUF6 

Capacidade requerida em 

tUTS/ano 

Capital inicial 

investido  

em milhões de R$ 

LEU 5% UN 0,7% LEU 5% UN 0,7% 

ESA 1 8 39 43 211 

5% da U.S. 

DOE  

25 204 967 
1102 5222 

15% da U.S. 

DOE 

75 612 2902 
3305 15671 

25% da U.S. 

DOE 

125 1020 4836 
5508 26114 

75% da U.S. 

DOE 

375 3059 14508 
16519 78343 

Tais valores devem ser tomados apenas como referência dimensional da ordem de grandeza 

dos investimentos e dos possíveis retornos. Além disso, apesar de terem sido usados os valores de 

capacidade separativa do atual programa de Implantação da Usina de Enriquecimento de Urânio da 

INB como referência em algumas avaliações, não está sendo considerado, e nem proposto, neste 

trabalho, que as capacidades alcançadas pela FNC seriam utilizadas na produção de HALEU.  

4.2.5. Perfil histórico do Brasil de investidor 

A capacidade brasileira de separação isotópica concentra-se na fábrica da INB, a FCN, que 

consta atualmente de 9 cascatas, que totalizam 63 tUTS/ano, com previsão de aumento para 70 

tUTS/ano até 2023, com a inauguração da 10ª cascata, que fecharia a “1ª fase de implantação da Usina 

de Enriquecimento de Urânio”. Uma 2a fase consta de ampliação para 500 tUST/ano, realizada em 3 

etapas, com previsão de inauguração da última etapa até 2033, conforme a INB (MALHEIROS, 2021; 

PINTO, 2017).  

O programa de implantação da Usina de Enriquecimento de Urânio iniciou-se no final de 

2000, com prazo inicial de implantação previsto até 2008. Apenas em 2009, as duas primeiras 

cascatas entraram em operação. Em 2013, o primeiro módulo, com 4 cascatas estava pronto, 

produzindo 17 tUTS/ano, ou seja, “apenas 18% do mínimo previsto ou 19% da capacidade de Angra 
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I que é de 90.000 kg de UTS/ano” (CGU/RJ, 2014). Em 2008, foi anunciado pelo então diretor da 

INB, Alfredo Tranjan Filho, que a 1ª fase ficaria pronta entre 2014 e 2016, e a 2ª fase se iniciaria em 

2017.  

Se tomarmos o prazo inicial de 2008 ou o posterior de 2016, como os anos em que deveriam 

ter sido concluídas a inauguração da décima cascata, temos um atraso de mais de 14 para a meta 

inicial, e de mais de 6 anos para a meta estendida, faltando ainda 10% das cascatas totais. Estava 

também prevista para inauguração em 2014 a usina Angra 3, que aumentaria a demanda e o gasto do 

país com LEU. Contudo, não fará parte deste trabalho uma análise dos impasses e causas dos atrasos 

neste programa nuclear do Brasil (INB, [s.d.]; MALHEIROS, 2021; PINTO, 2017). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.  Análise Preliminar dos Perigos de Criticalidade 

Os resultados mais relevantes das APPs de criticalidade para os trechos e processos avaliados 

na planta de estudo estão resumidos na   

Tabela 5.1 :  

Tabela 5.1 – Principais resultados da Análise Preliminar de Perigos 

PROCESSO E 

SUBPROCESSO 

CAUSAS PERIGO RISCO 

PRELIMINAR 

MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO/MITIGAÇÃO 

Retirada do 

Produto: 

 

Transferência de 

UF6 gasoso por 

tubulação e 

válvula 

Entrada de 

umidade com 

formação de 

precipitado de 

urânio e 

presença de 

moderador 

Alcance de massa 

crítica 

 

Inaceitável 

 

Sucção a vácuo de tubulação, 

conexões ou contêineres 

expostos. 

Inspeção e manutenção 

periódicas do trecho. 

 

Balanço e controle de massa de 

urânio. 

Pesagem e 

Amostragem: 

Pesagem, 

aquecimento do 

cilindro, 

homogeneização. 

Ruptura 

hidráulica do 

pigtail ou 

válvula do 

cilindro 

Liberação de UF6 

líquido ou gasoso 

em grande 

quantidade 

Inaceitável 

Trecho com composição 

material certificada para os 

parâmetros do UF6 em seus 

subprocessos, por órgão oficial 

competente. 

 

Manutenção periódica ou 

reparo do trecho. 

 

Inspeção prévia do cilindro. 

Armazenamento 

do Produto: 

Armazenamento 

a longo prazo de 

cilindros 

Interação entre 

os cilindros 

Alcance de massa 

crítica 

Inaceitável 

Treinamento de pessoal quanto 

à segurança de criticalidade 

Sinalizações categóricas de 

não-interação entre os cilindros 

 

Armazenamento de curto prazo 

do produto. 

 

Integração da linha de 

enriquecimento à linha de 

reconversão 

Demais processos 
Aceitável 
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O resultado de perigo de alcance de massa crítica no subprocesso de transferência UF6 gasoso 

foi inesperado, mas foi obtido utilizando-se o quase-acidente mencionado da planta de 

enriquecimento Y-12, em Oak Ridge. Neste incidente, onde houve formação de 3 depósitos de até 

cerca de 1 tonelada de UF2O2 enriquecido a (3-4%) em 3 trechos distintos de válvulas e tubulações, 

valores bem acima da massa crítica para essa faixa de enriquecimento. Os critérios utilizados foram 

da metodologia proposta de análise de perigos da NRC, considerando-se o evento de formação de 

UF2O2 nesses trechos (tubulações e válvulas) como “improvável”, mas de severidade de “alta 

consequência”. Não foi considerado a mesma probabilidade de UF2O2 ser formado em trechos com 

UF6 líquido devido ao poder de arraste do fluxo nesse estado.  

Por se tratar ainda de um perigo químico de alta reatividade, com propriedades altamente 

corrosivas, que o perigo de criticalidade em muitos casos tem como evento inicial a liberação de UF6. 

A liberação de HALEU líquido ou gasoso em grande quantidade representa um perigo de criticalidade 

por seu potencial de produzir compostos sólidos de urânio e pelo desvio de geometria favorável. Um 

evento de criticalidade produziria energia suficiente para liquidificação do UF6 sólido, aumentando-

se a pressão de vapor interna do cilindro com risco de perda de confinamento do material e desvio de 

geometria favorável. 

O risco inaceitável relativo ao processo de Pesagem e Amostragem se deu por terem sido 

considerados os casos de liberação de UF6 dentro de autoclave envolvendo quebra do pigtail. Segundo 

Siman-Tov et al. (1984) e Fisher et al. (1994), este é o evento iniciador mais comum em acidentes 

com liberação de UF6 (FISHER et al., 1994; SIMAN-TOV et al., 1984). Foi considerada também a 

quantidade e as condições físicas (estado líquido sob alta temperatura) do UF6 dentro da autoclave. 

A perda de confinamento do material vazado do cilindro para fora da autoclave é considerada 

improvável devido à redundância das barreiras de proteção do equipamento. Contudo, considerou-se 

que as paredes internas da autoclave não são constituídas de material de blindagem de radiação gama 

ou de nêutrons, sendo considerado altamente crível o cenário onde essas radiações ultrapassariam o 

espaço confinado em caso de um acidente de criticalidade. Caso, haja um sistema de confinamento 

de radiação com alto poder de penetração, o risco torna-se aceitável por não haver exposição de 

radiação para os funcionários da usina. 

O risco inaceitável no Armazenamento era esperado, mas utilizou-se um modelo não 

recomendado para a produção de HALEU, de linhas isoladas de enriquecimento e conversão. O ideal 

é uma logística de integração da linha de retirada do produto com uma linha de reconversão, tal como 

esquematizado na Figura 5.1, para que o UF6 seja transformado em UO2, que é um composto mais 

estável e menos corrosivo. O modelo de armazenamento a longo prazo de hexafluoreto de urânio não 

tem sido seguro nem para o urânio depletado devido ao perigo químico já associado ao material, 

havendo programas de reconversão de UD para estes fins. No caso de um modelo de criação de um 
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banco de HALEU para um mercado futuro, como o proposto pelo Departamento de Energia dos EUA, 

o ideal é a imediata reconversão do UF6, trabalhando-se com o armazenamento do composto de UO2 

ou outro óxido defluorizado de urânio, ao invés do UF6. Esta análise serviu para enfatizar os 

problemas de armazenamento de estocagem de material enriquecido a longo prazo. 

 

Figura 5.1 – Modelo de integração da linha de Reconversão de UF6 à saída da área de armazenagem do produto 

Os perigos causados por catástrofes ambientais geradas por mudanças climáticas não puderam 

sofrer avaliação preliminar de riscos por falta de referências, mas a frequência de fenômenos de alto 

impacto como chuvas torrenciais e ventos violentos em regiões inesperadas tem aumentado.  

Admite-se a existência de outros procedimentos industriais e de segurança que possam gerar 

um evento de criticalidade, como o trabalho de apagamento de incêndio com utilização de água, mas 

essas fogem do escopo do trabalho devido às suas delimitações de processos e subprocessos a partir 

da retirada do produto. 

5.2.  Análise qualitativa da viabilidade econômica de produção de HALEU no Brasil  

Foi visto na análise econômica, que o Brasil, apesar de ter grande potencial técnico, 

tecnológico e de recursos naturais para a produção do próprio combustível nuclear, ele tem um 

histórico de alta morosidade de execução dos projetos. Mais uma vez, não foi do interesse deste 

estudo fazer uma análise ou avaliação dos motivos ou desafios que causaram grande atraso no 

programa nuclear nacional, mas seriam válidos estudos que forneçam dados e informações relevantes 

para uma melhoria deste perfil. 

A demanda de HALEU é incerta e tal incerteza é um empecilho para quaisquer interesses de 

investimento na produção. Contudo, o aumento da demanda de eletricidade, especialmente da 
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eletrificação dos transportes coletivos e particulares, aliada à urgente necessidade de redução de 

liberação de gases do efeito estufa e outros poluentes na atmosfera, tem um forte potencial de exigir 

aumento da produção de energia nuclear.  

Os custos de instalação de uma capacidade separativa necessária para a produção de HALEU 

variam em função da demanda, que é incerta, podendo ser da ordem de dezenas de milhões (para um 

pequeno mercado) a dezena de bilhões (para um mercado do perfil estadunidense). Um programa de 

produção de HALEU demandaria novas instalações, com novos módulos, podendo variar a 

capacidade necessária em função da demanda de uma dezena a milhares de tUTS anuais. No entanto, 

o Brasil tem como prioridade a autossufiência para a geração de energia elétrica a partir de suas 3 

usinas, meta ainda não alcançada após quase 15 anos de programa de Implantação da Usina de 

Enriquecimento de Urânio. Sem alianças com investidores externos, privados ou de outros países, 

implantar um programa paralelo de enriquecimento de urânio, oferece grandes desafios econômicos 

e políticos, além das salvaguardas.  

Quanto ao território, o país seria ideal por seu perfil de segurança nuclear na área de energia, 

e por constar de áreas físicas com maior segurança contra acidentes de causas ambientais ou bélicas. 

Assim, tais vantagens físicas, aliadas às vantagens de logística do ciclo do combustível, e às vantagens 

técnicas, podem ser consideradas como significativas para um investimento de programa de produção 

de HALEU. Se tais vantagens superariam as desvantagens administrativas e financeiras, depende da 

mudança do perfil do Brasil enquanto investidor para um perfil de otimização de planejamentos e 

estratégias, e austeridade na gestão dos recursos. 

5.3. Avaliação dos aspectos normativos de produção de HALEU no Brasil 

As normas da CNEN avaliadas neste trabalho mostram que o HALEU é, para fins de 

salvaguardas, um material nuclear especial de categoria intermediária do LEU e do HEU, 

demandando assim não apenas implantação da segurança nuclear, mas medidas de salvaguardas já 

estipuladas pela própria CNEN, em concordância com as recomendações da AIEA.  

Assim, conclui-se que:  

i. A produção de HALEU deveria ser realizada em instalações 

com sistemas de segurança e vigilância contínuos, com 

integração física à linha de reconversão; 

ii. O controle de material pode ser feito pelo próprio Sistema de 

Controle e Contabilidade de Materiais Nucleares da ABACC; 

iii. Caso o Brasil anseie por produzir HALEU em escala comercial, 

uma revisão dos possíveis impasses relativos à sua recusa em 
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assinar o Protocolo Adicional ao TNP devem ser reavaliados 

estrategicamente; 

iv. As normas da CNEN deveriam ser revistas para que as 

exigências de segurança de criticalidade para processos 

industriais envolvendo MNE-II sejam mais específicas e 

categóricas e alinhadas aos mais recentes estudos de segurança 

de criticalidade em instalações do ciclo do combustível nuclear; 

v. Contudo, não há restrição normativa que impeça a produção de 

HALEU no país, exceto pelos pontos expostos no item iii e iv, 

que merecem revisão e adequação a tal projeto.  
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6. CONCLUSÃO 

O aumento do enriquecimento do combustível nuclear para teores acima de 10% oferece 

desafios de segurança de criticalidade que devem ser criteriosamente estudados, avaliados e 

adequados. Com a ascensão de um mercado com reatores avançados, reatores modulares de pequeno 

porte, dentre outras tecnologias nucleares, o perigo de criticalidade em instalações de enriquecimento 

pode ser uma tendência, exigindo-se assim análises de segurança desde os estágios iniciais desses 

projetos.  

Os resultados foram obtidos a partir de uma abordagem conservativa e, portanto, com valores 

mais críticos do que pode se esperar para processos da prática. Os resultados mostram que o aumento 

do grau de enriquecimento do UF6 aumenta os perigos e os riscos nos processos de manuseio deste 

material. O alcance de massa crítica pode ocorrer mesmo nos sistemas de confinamento de HALEU, 

e, portanto, a entrada de contaminantes e umidade do ar em tubulações, conexões e recipientes de 

processo de HALEU na área de retirada deve ser altamente evitada.  

Como o risco preliminar se mostrou aceitável para a maioria dos processos, mesmo utilizando-

se cenários dos piores casos e um modelo menos apropriado de planta, isso mostra que, reforçando-

se a segurança dos recipientes, implantando-se um sistema de absorção de nêutrons, o risco de 

acidentes de criticalidade em qualquer fonte fica em valores desprezíveis.  Os cenários dos acidentes 

de criticalidade também mostram que a segurança de criticalidade é dependente da integridade dos 

sistemas de confinamentos do hexafluoreto de urânio. Além disso, a fim de se evitar o indesejável 

acúmulo de UF2O2 nas tubulações, o sistema de contabilidade e controle do material físsil teria um 

caráter de segurança para além da salvaguarda, agindo como um controle de segurança de 

criticalidade. 

Quanto aos aspectos econômicos, o Brasil tem uma parcela de potencial para produção de 

HALEU que pode ser fortalecida e destacada, contudo, desafios de ordem econômica e política 

podem se provar uma contraforça efetiva na execução dos projetos. Apesar dessa análise preliminar, 

o mercado de HALEU é incerto e arriscado, não devendo projetos de produção deste tipo de 

combustível sobrepujarem a priorização de se alcançar a autonomia nacional de combustível para os 

reatores brasileiros. Um projeto de HALEU poderia ser mais viável para suprir um possível mercado 

futuro interno, devido a projetos de instalações de tecnologias nucleares avançadas, do que ser um 

tipo de investimento de exportação. 

A CNEN dispõe de normas para a produção de HALEU, necessitando, no entanto, de normas 

e requerimentos mais categóricos e específicos para o processo. A não-assinatura do Protocolo 
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Adicional do TNP pode também ser um fator que atrasaria projetos de aumento do grau de 

enriquecimento de combustíveis nucleares para aplicações diversas. É interessante notar que tais 

normas se encontram apenas na resolução CNEN específica para usinas de reprocessamento de 

combustíveis nucleares, e não de enriquecimento, mostrando que não tem sido até então previsto pela 

CNEM o risco de criticalidade em usinas brasileiras de enriquecimento de combustíveis, por exemplo. 

Não obstante, independentemente dos motivos para a ausência de normas específicas e gerais sobre 

segurança de criticalidade no Brasil, em um cenário de produção de HALEU, tais normas devem 

existir, pois elas favorecem a redução do risco de acidentes (MCLAUGHLIN et al., 2000).  

As causas de perigo relativas às mudanças climáticas não puderam ser avaliadas por falta de 

referências, mas recomendam-se mais estudos sobre a possibilidade desses fenômenos em áreas com 

instalações com materiais de urânio e reforço da segurança nuclear contra esses eventos. 

Este trabalho utilizou-se apenas de metodologias preliminares e qualitativas, sendo 

recomendado mais estudos, especialmente sobre o mercado de combustíveis de alto desempenho na 

América Latina, e de segurança de criticalidade em instalações do ciclo do combustível.  
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