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RESUMO 

o planejamento energético para o próximo século se encontra fundamentado 
numa matriz energética onde o urânio terá uma importância significativa 

na composição matricial. 
Alguns aspectos relacionadoscómos vários cenários projetados para o 

desenvolvimento do parque energético mundial são aqui mostrados, com ênfase 
para o setor nuclear. São, também,apresentados dados estatísticos sobre os , 

vários' segmentos que envolvem o setor nuclear e é enfatizada a tiecessidadede se 
estabelecer uin Programa Nacional de Prospecção de Urânio, em continuidade 

aos trabalhos até agora desenvolvidos· e cujos resultados colocamo país em 
, posição de , destaque no cenário mundial. 

INTRODUÇÃO a produção de eletricidade teve início na 
década de 50 e, atualmente, o potencial 

os dois últimos séculos, a energia . nuclear participa em cerca de 70/0 da ener- ' 
comercial substituiu a energia hu- gia mundialconsurnida'na fonha:de ele-N man~ e animal eo homem passou tricidade. ", . 

a ter uma melhor qualidade de vida. A população mundial apresenta 
Nos último~ trinta anos, o consu- uma taxa de crescime'nto de quase 100 

mo de eletricidade dobrou ehoje represen- milhões de pessoas a cada.ano e, é espera
'ta cerca de 1/3 do total. da energia do que esta população qobre até meados 
consumida. O uso de energia nuclear para do século 21 para cerca de 10 bilhões de 
-----'-"":--7---'--"-----'---,---c~----,. 'c .. habitantes, exigindo ' grandes in vestimen~ 
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A MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL 

Nos últimos 130 anos, o uso de todas as formas de energia, tais como a energia produ
zida pela queima da madeira, do carvão e do petróleo, tem seguido um padrão similar. A sua 
utilização cresceu rapidamente desde que foi introduzido em escala comercial. 

Nos últimos 200 anos, a demanda mundial de energia tem apresentado uma taxa de 
crescimento de 2,3 % ao ano. 

A energia derivada dos combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural, re
presenta cerca de 80% da energia global utilizada. Especialistas em energia estimam que o 
uso de combustíveis fósseis crescerá e a produção poderá atender somente até os próximos 
50 anos, embora sejam esperadas novas descobertas. Existe, no entanto, uma enorme incerte
za sobre a quantidade de combustível fóssil e urânio que virão a ser descobertos no futuro . 

Nos últimos 40 anos, o potencial nuclear ocupa um lugar de destaque na matriz 
energética mundial como fonte primária de energia elétrica. Até o ano de 1994, os combustí
veis fósseis geraram 64% da produção de eletricidade mundial, enquanto a geração de natu
reza hídrica e nuclear tiveram uma participação da ordem de 18% cada. 

Atualmente, a participação do petróleo e do carvão mineral na composição da matriz 
energética mundial se encontra em declínio, enquanto aquelas associadas ao gás natural e 
potencial nuclear estão em alta. 

As projeções futuras mostram que o gás natural e a energia nuclear deverão ser as 
fontes dominantes de energia a partir do ano 2050, embora exista uma preocupação quanto à 
queima de gás para a geração de eletricidade, em vista de sua aplicação nobre na indústria 
petroquímica fina e também por problemas de ordem ambiental. 

A hidreletricidade seria a principal energia renovável de utilização comercial. Entre
tanto, o potencial hídrico existente no mundo é bastante limitado e só poderia vir a atender 
cerca de 2% da demanda total requerida para o século 21. 

Por sua vez, a energia da biomassa e a energia química renovável não são comercial
mente significantes na economia global, embora possam ter um papel importante na compo
sição da matriz energética dos países pobres. Este segmento poderia contabilizar, então, cerca 
de 12% da demanda futura. A figura 1 mostra a previsão da composição da matriz energética 
mundial até o ano 2050. 

A despeito de enormes incentivos que têm motivado a pesquisa de outras fontes 
renováveis de energia, tais como a eólica, a solar e a marinha, ainda não se conseguiu otimizar 
o seu uso em escala comercial. 

Para a maioria dos países europeus e asiáticos com forte programa nuclear, há uma 
absoluta falta de opções . Com a ausência ou esgotamento dos recursos hídricos, restam ape
nas três opções, que são o óleo combustível, o carvão mineral e a opção nuclear. Com a 
elevação dos preços do petróleo, essa fonte deixou de ser econômica e o carvão, quando 
importado, torna-se de custo proibitivo. Assim, com base em parâmetros puramente econô
micos, a maioria das nações européias e algumas asiáticas preferem a energia nuclear como a 
melhor fonte de energia para a geração de eletricidade: 
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Figura 1: Composição da matriz energética mundial 

Baseado nas previsões do Conselho Mundial de Energia (WEC) I, a participação do 
potencial nuclear no total de suprimento primário seria de 15% em 2050 e 28 % em 2100. 
Comparado com a situação em 1994, o suprimento nuclear teria um incremento de 8 vezes 
em 2050 e 21 vezes em 2100. 

Prevê-se que no inÍCio do próximo século haverá uma demanda de construção de 
usinas, totalizando de 30 a 50 GWe para cada ano. Já na metade do próximo século, por volta 
do ano 2050, a necessidade de novas usinas deverá atingir cerca de 100 GWe por ano. 

O relatório do Conselho Mundial de Energia projeta uma demanda de energia para os 
anos 2020, 2050 e 2100, com base na demanda requerida e no impacto ambiental global. A 
demanda estimada, com base na taxa de crescimento econômico de 3,6 a 5,6% ao ano e na 
taxa de utilização de energia de 1,4% ao ano, é de 1.500 Ej (lEj = 2.788 x 109 kWh) de 
energia para o ano de 20502. 

A CAPACIDADE DE GERAÇÃO NUCLEOELÉTRICA NO MUNDO 

Estudos recentes mostram que o Ocidente participa com mais de 80% da capacidade 
nuclear instalada no mundo, apresentando um crescimento anual de cerca de 2,4% na geração 
nucleoelétrica. Do total de energia consumida no mundo, 6% são de origem nuclear e correspon
dem a 17% do total da energia elétrica gerada. Os estudos mostram, também, que o cresci
mento mundial anual no uso de energia elétrica se situa num patamar entre 1,9 e 3,1 %. 

Grande parte desse crescimento está concentrado em alguns poucos países que sus
tentam fortes programas nucleares. Na Europa, os países mais importantes na previsão da 
capacidade nucleoelétrica instalada são a França e a Alemanha, seguidos da Bélgica, Espanha 
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e outros. Na Ásia, o Japão e a Coréia são os países com programas nucleares mais ambicio
sos. Os Estados Unidos detêm, atualmente, cerca de 35% de toda capacidade nucleoelétrica 
mundial. A figura 2 mostra a participação percentual da geração nucleoelétrica em cada país . 
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Figura 2: Participação percentual na geração nucleoelétrica em cada país 

A geração de energia nucleoelétrica praticamente dobrou na última década e atual
mente excede a 2.100 TWh, sendo que a geração nucleoelétrica acumulada até 1995 excede 
a 26 .000 TWh2

. 

A capacidade nucleoelétrica mundial , no presente , é de 340 GWe, correspondente a 
432 usinas nucleares em operação, e a previsão até o ano 2010 é de cerca de 440 GWe, 
representando um acréscimo entre 22 e 31 % em relação ao ano de 1994. Atualmente, um 
total de 48 novos reatores estão em construção, com uma capacidade de 39 GWe2

. 

No Brasil, a capacidade instalada atual de geração elétrica é de 56 GWe. Consideran
do uma taxa de crescimento da economia de 8% ao ano, a projeção da necessidade de energia 
elétrica para o ano 2005 alcança cerca de 97 GWe, ou seja, prevê-se uma necessidade de 
incremento da ordem de 73 % na geração elétrica. 

° programa brasileiro de geração nucleoelétrica prevê que até o ano 20] 2 serão insta
ladas 5 usinas nucleares , com um potencial nuclear equivalente a 6,4 GWe, ou seja, cerca de 
10 vezes a capacidade atualmente existente, que é da ordem de 600 MWe. 

RESERVAS MUNDIAIS DE URÂNIO 

As reservas de urânio, considerando 61 nações, mostram que apenas pouco mais de 
dez países têm urânio suficiente para suprir suas necessidades até o ano 2010; quarenta e 
cinco outros países importarão entre 300,000 e 400.000 toneladas de U

3
0 g, e somente cinco 

países aparentemente poderão dispor de quantidades significativas de urânio para exporta
ção, quais sejam Austrália, Canadá, Gabão, Nigéria e África do SuP. 
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As reservas mundiais de urânio até 1995, conforme levantamento realizado pela Agên
cia Internacional de Energia Atômica (AIEA) , são apresentadas por três faixas de custos e por 
duas categorias de reservas. Numa primeira categoria se situam as reservas consideradas 
como Razoavelmente Asseguradas (RRA), e numa segunda categoria estão as reservas Adici
onais Estimadas (RAE). A tabela 1 apresenta as várias categorias de reservas com as respec
tivas faixas de custos4

. 

Tabela 1: Reservas mundiais de urânio 

CLASSE RESERVAS RESERVAS 
RAZOAVELMENTE ADICIONAIS 

DE 
ASSEGURADAS ESTIMADAS 

RESERVA (RRA' l.000) (RAE . 1.000) 

CATEGORIA 

DE CUSTOS f 40 40-80 f 80 f 40 40-80 f 80 

(US$/kg de U
3
Og) 

TOTAL 622,62 482,52 2.215 ,36 243,75 240,27 720,47 

3.320,50 1.204,49 

Fonte: AIEA. 1995 

SITUAÇÃO DO MERCADO MUNDIAL DE URÂNIO 

As projeções do mercado de urânio através da produção, consumo e estoque até o ano 
2010 indicam a elevação do preço do urânio dentro de poucos anos e a necessidade de au
mento na produção. Para se atingir a demanda projetada, será necessário produzir urânio a 
um custo de até 78 dólares/kg de U até antes do ano 2010. Isto representa um incremento no 
preço do urânio de 4 vezes em relação aos preços do mercado "spot" registrados em 19924 , da 
ordem de 20 dólares/kg de U. 

O mercado mundial de urânio, como qualquer outro mercado corrente de matéria
prima, é governado por dois diferentes sistemas de preços . O preço "spot" para entrega ime
diata e os preços para contratos a termo ou para entrega futura. 

O balanço entre a produção e a demanda de urânio para os próximos quinze anos é 
bastante complexo. Existem inúmeros fatores restritivos para o livre comércio, que envol
vem os aspectos legais, políticos, ecológicos, etc., que tornam complexas as análises do mer
cado de urâni04

. , 
• Por outro lado, é esperado nos próximos 15 anos um período de incerteza com relação 

à origem do suprimento da demanda mundial, criando uma expectativa de aumento nos pre
ços e conseqüentemente de uma revitalização do parque produtivo deste combustível. 
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PRODUÇÃO E DEMANDA 

A produção mundial de urânio atingiu seu pico em 1981, quando foram produzidas 
aproximadamente 67 .000 t de u. 3 

Nos países ocidentais, a produção de 14.565 t de U em 1994, poderia satisfazer so
mente 31 % da demanda, que foi de 46 .208 t de U. Este decréscimo no suprimento, combina
do com o crescimento da demanda, resultou numa recuperação dos preços no período com
preendido entre os anos de 1994 e 1995. 

A necessidade requerida de urânio entre os anos de 1996 e 2010 é estimada em 1,2 
milhões de toneladas em equivalente em U

3
0

S
' o que representa uma média anual de aproxi

madamente 76 mil toneladas2. 

A produção atual representa cerca de 55% da demanda mundial requerida, sendo que 
os restantes 45% são provenientes dos estoques estratégicos de diversos países. A figura 3 
mostra a previsão da demanda de urânio até o ano 2010. 
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Figura 3: Projeção da demanda de urânio até o ano 2010 

Durante o período de 1990-1994, a produção anual de urânio caiu de cerca de 37%, de 
49.600 t de U para 31.500 t de U. Este rápido decréscimo na produção ocorreu no período 
onde a demanda mundial cresceu de 16%, de 4.294 t de U em 1990 para 56.920 t de U em 
1994. ° impacto cumulativo da diferença entre a produção e a demanda requerida é substan
cial. Foi estimado que esta diferença em 1995 seria de 30.000 t de U, resultando numa dife
rença cumulativa entre 1991 e 1995 de cerca de 114.000 t de U. Por outro lado, os estudos 
realizados pela AIEA mostram que a curto prazo não existe possibilidade de mudanças signi
ficativas neste quadr0 2

. 

De acordo com as previsões da AIEA, a demanda mundial acumulada no período 
entre 1994 e 2010 deverá se situar em torno de 1.070.000 t de U. 
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Se o plutônio produzido nos reatores não for reciclado, a demanda cumulativa de 
urânio natural excederá as reservas conhecidas ao redor do ano 2030. A demanda de urânio 
excederá as reservas especulativas ao redor do ano 2070, prevendo-se um déficit em relação 
às reservas hoje conhecidas de 45 milhões de toneladas em 2] 00. 

Se a entrada em operação comercial dos reatores rápidos regeneradores (Fast Breeder 
Reactor) se concretizar em futuro próximo, a demanda cumulativa de urânio no ano 2030 
será de 12 milhões de toneladas, e no ano 2050, de 23 milhões de toneladas. 

SITUAÇÃO DA PROSPECÇÃO DE URÂNIO NO MUNDO 

Os esforços na prospecção de urânio, que tiveram seu período áureo na década de 60, 
prosseguem atualmente através de investimentos da ordem de 69 milhões de dólares anuais, 
embora tenha havido um decréscimo no período entre 1986 e 1994. Destes investimentos, 47 
milhões de dólares são utilizados por países como França, Japão, Suíça e Coréia para 
prospecção fora de seus territórios2

. 

A urgência e a importância da avaliação dos recursos uraníferos são uma constante em 
diversos países. O Canadá, por exemplo, desenvolve um grande esforço, através do seu Ser
viço Geológico, coordenado pelo Departamento de Energia, no qual o governo e a iniciativa 
privada reúnem seus esforços para atenderem em tempo hábil à corrida para suprir o déficit 
energético crescente. Os importantes depósitos de urânio já conhecidos naquele país, longe 
de desencorajarem a intensificação das pesquisas, constituem estímulo à sua continuidade. 

SITUAÇÃO DA PROSPECÇÃO DE URÂNIO NO BRASIL 

A exploração de urânio tem mudado significativamente desde o final de 1970, ajus
tando-se às mudanças no mercado mundial de urânio, e atualmente se encontra concentrada 
em poucos países, onde a situação sócio-econômica é estável. 

O aumento substancial das reservas de urânio do Brasil, em menos de uma década, 
comprova amplamente o potencial do país, bem como o acerto do programa governamental 
de prospecção até então adotado. Assim, não se pode perder de vista a importância funda
mental da continuidade de um Programa Nacional de Prospecção de Urânio. 

Desde o início da prospecção, nos anos 50, até 1970, as jazidas brasileiras eram limi
tadas a Poços de Caldas (MG) e Figueira (PR). Diversos depósitos de urânio foram descober
tos no período entre os anos 70 e 80. 

O aumento do orçamento, associado à elevação do quadro de pessoal especializado 
em técnicas exploratórias na prospecção de urânio, conduziram à descoberta de importantes 
reservas de urânio e à indicação de excelentes prospectos em diferentes domínios geológicos. 

Entre as mais promissoras descobertas em território brasileiro, destacam-se aquelas de 
Itataia (CE), onde o urânio se encontra associado a rochas fosfáticas, e de Lagoa Real (BA). 
A figura 4 mostra a localização das principais jazidas brasileiras de urânio. 
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Figura 4: Localização das principais jazidas e mina de urânio no Brasil 

A atividade de procura de um depósito mineral e o raciocínio que a conduz não é 
linear. A prospecção e pesquisa mineral obedecem a um raciocínio indutivo e lógico, onde a 
concentração do bem mineral está em algum local desconhecido, embora sempre sujeito à 
existência de ambiente geológico propício, A descoberta e a viabilização de depósitos mine
rais constituem um processo complexo e de longa maturação , Os programas são desenvolvi 
dos através de projetos e atividades, partindo do geral para o particular, cobrindo diferentes 
extensões e com diferentes finalidades, de acordo com as condições específicas de cada alvo, 

° setor de prospecção e pesquisa de minerais nucleares começou a ser desativado a 
partir de 1987, por falta de recursos financeiros e por problemas de ordem política e econômi
ca, Hoje está totalmente paralisado, embora as reservas economicamente recuperáveis (custo 
abaixo de 30 dólares por libra de U

3
0

S
) de 55,000 toneladas, estejam muito aquém das 100.000 

toneladas de Reserva Mínima Estratégica definidas no Programa Nacional de Energia Nu
clear - PRONEN. 

RESERVAS BRASILEIRAS DE URÂNIO 

A classificação das reservas dentro das categorias de custo deve ser entendida como 
ordem de grandeza, em termos econômicos, Somente um estudo de viabilidade técnica e 
econômica de exploração dos depósitos brasileiros já conhecidos permitirá um adequado 
enquadramento em classes de reservas recuperáveis por categoria de custo. 

Na avaliação de reserva de uma jazida é indispensável considerar a sua reserva recu
perável, isto é, a quantidade de urânio contido no minério que poderá ser realmente aprovei
tado , levando em consideração as perdas inevitáveis que deverão existir nos processos de 
lavra e beneficiamento do minério. 
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Dentre as jazidas brasileiras de urânio mais bem estudadas, destacam-se hoje as de 
Itataia (CE) e Lago Real (BA), ambas com boas possibilidades de recuperação do urânio a um 
custo abaixo do preço de mercado. As reservas geológicas de Itataia e Lagoa Real são da 
ordem de 230.00D toneladas de U

3
0

8
, das quais se supõe que cerca de 120 mil toneladas 

sejam recuperáveis a um custo abaixo de 50 dólares a libra, e destas, cerca de 55 mil tonela
das a um custo abaixo de 30 dólares a libra. A tabela 2 mostra a distribuição das reservas 
brasileiras de urânio por classes de reserva e por categoria de custo.5 

Tabela 2: Reservas brasileiras de urânio 

CLASSE DE 

RESERVA 
MEDIDA INDICADA 

CATEGORIA 

DE CUSTO < 30 30-50 

(US$/lb Ups) 

TOTAL 46.000 33.100 

79.100 1 

1 e 2 - Eqüivalem na nomenclatura da AIEA a 
Reservas Razoavelmente Asseguradas (RRA) e 
Reservas Adicionais Estimadas (RAE). 

CONCLUSÕES 

INFERIDA TOTAL 

< 30 30-50 ATÉ 50 

9.000 32.000 120.100 

41.0002 

Nos próximos 50 anos, devido ao crescimento significativo do setor de geração elétri
ca, o potencial nuclear terá uma contribuição importante na matriz energética para satisfazer 
a demanda de energia requerida. 

A aplicação da energia nuclear em grande escala reduzirá a quantidade de combustí
vel fóssil queimado, provocando uma redução da poluição ambiental por dióxido de carbono. 

A evolução do déficit energético doméstico e mundial, o esgotamento das fontes de 
energia hidroelétrica e a crescente participação das centrais nucleoelétricas na geração de 
eletricidade, tornam imprescindível um esforço redobrado na continuidade da avaliação do 
potencial uranífero do país. 

Apesar das atuais incertezas políticas e de mercado, as projeções mundiais levam a 
uma intensificação das atividades de prospecção e pesquisa de urânio em todos os continen
tes e à existência de um mercado ávido de compra de urânio "in situ". Desse modo, não se 
pode perder de vista a importância fundamental da continuidade de um Programa Nacional 
de Prospecção de Urânio, que além de contribuir para o atendimento da demanda energética 
doméstica, coloca o Brasil em posição de destaque no contexto mundial. 
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A viabilização econômica da exploração das reservas de urânio conhecidas, bem como 
a descoberta de novas reservas, além de constituírem elemento essencial no elenco de solu
ções energéticas nacionais e na garantia da segurança nacional, poderão vir a ser um impor
tante fator de política a nível internacional , em termos da utilização de excedentes de urânio 
como contrapartida para trocas por outros produtos, principalmente combustíveis fósseis, 
cuja importação continue a ser necessária. 

A tendência do mercado de urânio após este decênio é de alta gradual, prevendo
se que haverá um aumento considerável de demanda. É mister, portanto, que haja uma defini
ção, o mais breve possível, sobre a política nacional de urânio .. O ideal seria, em uma primeira 
fase, obter recursos do Tesouro Nacional para colocar em produção as jazidas atualmente 
conhecidas e, posteriormente, com a venda de concentrados para o exterior, conseguir os 
recursos necessários para o prosseguimento do programa. Para tanto, é importante que se 
tenha delineada a garantia de mercado comprador, a fim de se evitar a estocagem do urânio 
produzido. 

Cerca de 50% do arcabouço geológico do território brasileiro não deve requerer novos 
investimentos em prospecção de urânio, por se constituírem em áreas pouco promissoras 
para localização de depósitos econômicos. Os restantes 50%, que cobrem cerca de 4 milhões 
de quilômetros quadrados de área, deverão merecer novos investimentos, por serem áreas 
potencialmente favoráveis para urânio e com possibilidades de serem encontradas jazidas de 
grande porte. 

As projeções de crescimento da economia brasileira revelam a necessidade de uma 
maior participação do setor nucleoelétrico no suprimento das demandas que serão requeridas, 
principalmente pela região Sudeste, quando da virada do século . 
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