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DESENVOLVIMENTO DE LIGAS DE ZIRCÔNIO. 
A Abordagem da COPESP* 

A. B. V. da Silva Jr.l e o. J. M. Peixoto2 

As ligas de zircónio são mundialmente utilizadas como 
material de construção dos elementos combustíveis para reatares 
nucleares. Essas ligas (os zircalloys) são utilizadas há mais 
de trinta anos em todos os reatares comerciais desenvolvidos no 
mundo, dada à combinação de propriedades mecânicas, resistência 
química, alto ponto de fusão e incomparáveis características 
nucleares, quando purificadas para este fim. 

Sendo o zircônio um material de características únicas 
para o setor nuclear, e possuindo o Brasil importantes recursos 
minerais z irconíferos, o projeto para desenvolvimento e 
produção de ligas de Zircónio da COPESP se associa ao 
desenvolvimento tecnológico e à valorizaçao do património 
mineral brasileiro. 

Este trabalho apresenta a abordagem da COPESP para a 
realização deste projeto. São descritas as etapas previstas e 
em andamento, os recursos envolvidos e os efeitos de 
multiplicação de benefícios alcançados através da celebração de 
convênios e associações com Centros de Pesquisa, Universidades 
e Empresas nacionais. 

DEVELOPMENT OF ZIRCALOY ALLOYS - The COPESP approach 

The zirconium alloys have worldwide use in all Nuclear 
Power Reactors as structural component of nuclear fuel. They 
have been used over the last thirty years in Nuclear Plants all 
over the world because of their good mechanical and chemical 
properties, high mel ting point and uni que nuclear behavior, 
when purified for such use. 

Due to their unique characteristics for the nuclear 
industry and having Brazil important zirconium ore deposi ts, 
the COPESP' s project for the development and production of 
zirconium alloys aims to enhance the technology and to promote 
the brazilian mineral patrimony. 

This paper has the main objective to introduce the 
COPESP's approach to implemetation of such project. Its stages 
and budget are described, and the related benefits from the 
stablishment of joint-ventures with brazilian Research 
Institutes, Universities and Industries are explained. 

wCOPESP -coordenadoria para ProjetoS:Especiais (Min.da Marinha) 
lEng• Quimico, Gerente de Metalurgia Extrativa, COPESP. 

Av. Lineu Prestes, 2242, Cidade Universitária, São Paulo-SP. 
2Eng•,D.Eng.,Coordenador de Projetes e Desenvolvimento, COPESP. 
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INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 

o Zircónio ( Zr), até bem pouco tempo, esteve 

exclusivamente ligado aos desenvolvimentos realizados na área 

nuclear, sendo utilizado corno elemento estrutural do 

combustivel de reatares nucleares. Comparando as ligas de Zr 

(Zircaloy-4 ou Zr-2.5Nb), ao aço inox, e às ligas de magnésio 

ou aluminio, seus passiveis substitutos, constatamos uma feliz 

conjunção de propriedades. 

As ligas de Zr possuem ponto de fusão 4oooc acima ao do 

aço inox e mais de 100ooc acima do das ligas de Al e Mg. Isto 

permite operar os reatares de potência a temperaturas mais 

elevadas, além de conferir maior segurança à operação. Estas 

ligas possuem capacidade de absorção de neutrons térmicos 

suficientemente baixa de modo a permitir importante economia no 

custo do ciclo do combustivel pode-se operar com 235u 

enriquecido a 2,6% a invés de 4,5% ) quando comparado ao custo 

do ciclo utilizando-se o aço inox. A propriedade de absorção de 

Tritio pelo Zircaloy-4 é responsável por uma considerável'' 

diminuição desse produto de fissão no circuito primário do 

reatar, redundando em importante economia de resina trocadora 

de ions e diminuição no volume de rejeitas radioativos. 

Hã, no entanto, uma série de importantes detalhes que 

tornam complexa sua utilização. Na natureza o Zr vem associado 

ao Háfnio (Hf) que, a despeito da equivalência de propriedades 

f isico-quimicas, apresenta aplicação oposta na área nuclear, 

constituindo-se em um forte absorvedor de neutrons térmicos. O 

primeiro desafio é, portanto, eliminar este "companheiro" 

indesejável. Além disso, o Zr é um metal altamente reativo, 

particularmente no tocante à absorção de nitrogénio, oxigénio e 

hidrogénio. Esta característica acompanhará o processo desde o 

refino até a conformação mecânica de suas ligas. 

Pelo acima exposto vemos que a disponibilidade de zircônio 

se associa de forma marcante ao próprio desenvolvimento da 
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tecnologia nuclear. Somada à necessidade desse material 

encontramos um mercado cartelizado que veda a certos 

empreendimentos brasileiros o acesso a esse insumo. 

Na busca de respostas a esse desafio, a COPESP conduz um 

projeto que visa desenvolver tecnologia nacional com vista a 

permitir a produção desse insumo fundamental para o 

desenvolvimento nuclear. 

Pretendemos neste trabalho discorrer, de forma geral, 

sobre diversos aspéctos deste empreendimento da COPESP o qual 

pretende integrar atividades desde a matéria prima até a 

fabricação do elemento combustivel. 

O modelo de trabalho adotado pela COPESP, inédito no 

Brasil em projetas de P&D, coloca 

colaboração com indústrias e 

como primeiro 

instituições 

requisito a 

de pesquisa 

brasileiras, mobilizando e orientando recursos para atender aos 

seus objetivos. Além da objetividade do gerenciamento das 

metas, outra componente fundamental da ação da COPESP é a 

continuidade. Ao longo dos últimos dez anos a COPESP vem 

conseguindo importantes realizações em um setor de grande 

sofistificação e densidade tecnológica. 

ASPÉCTOS HISTÓRICOS DO DESENVOLVIMENTO DO ZIRCÓNIO 

A origem do conhecimento sobre o Zr, da mesma forma que 

outros elementos quimicos, remonta ao século XVIII. Seu 

estudo, no entanto, só tomou impulso a partir do final dos 

anos 40, no bojo das pesquisas que se seguiram ao 

desenvolvimento atômico dos Estados Unidos da América (EUA) 

(7). Outros pa1ses como a antiga União Soviética, França, Índia 

e Argentina também desenvolveram ou desenvolvem esforços nesse 

setor. 
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Foi o Almirante Hyman Rickover (7), responsável pelo 

programa nuclear da marinha americana, que tornou o emprego do 

Zr uma realidade. O interesse iniciou-se em entrevistas com 

os pesquisadores de Oak Ridge, e, posteriormente, reforçou-se 

com os resultados dos primeiros ensaios de laboratório, que 

indicaram o Zr como elemento estrutural ideal para o protótipo 

de reator nuclear, construido em 1953, e denominado de "Mark 

I". Um reator idêntico seria instalado um ano mais tarde no 

submarino "Nautilus". 

Neste contexto histórico, o Zr possuia um sério obstáculo 

à sua utilização como material para reatores nucleares: a 

remoção do Hf. 

responsável por 

Este elemento, 

uma séria 

presente em teores de 1 a 3%, é 

deterioração das propriedades 

nucleares do Zr. A tabela I apresenta os requisitos para o Zr 

de grau nuclear (1). 

Elemento 

Al 

c 
Cl 

Cu 

Mo 

Si 

u 

Tabela I - Composição Química da Esponja de Zr 

(Grau Nuclear R60001) 

ppm(máx) Elemento ppm(máx) Elemento ppm(máx) 

75 B 0.5 Cd 0.5 

250 Hf 100 o !400 

1300 C r 200 C o 20 

30 Fe 1500 Mn 50 

50 Ni 50 N 50 

120 Ti 50 w 50 

3.0 

Os estudos sobre o Zircónio nos EUA, iniciados em 1946, 

conduziram já em 

produção de Zr 

1950 ao funcionamento de uma unidade para 

(Westinghouse) . Em 1952 o processo se 

aperfeiçoou e desenvolveu-se uma liga, "zircaloy-2", de 
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características superiores ao do Zr puro. Em 1954 a Carborundum 

Metals Corp. iniciou produção de 100 tonjano em sua unidade 

em Nova York a um custo de 25 US$/Kg, ocasionando o fechamento 

da planta do U.S. Bureau of Mines (USBM) em 1955, utilizada no 

desenvolvimento do processo. Em 1956 a National Distillers and 

Chemical Company e a Columbia National Corp. assinaram novos 

contratos para produção de zircalloy, elevando a capacidade 

instalada nos EUA para mais de 700 tonjano do produto. Nessa 

época, a cotação da esponja se estabilizou em torno dos 15 

US$/Kg. A planta de Albany do USBM foi reativada e arrendada 

para a Wah Chang Corp., que posteriormente montou uma unidade 

própria, também em Albany. No entanto, devido a atrasos no 

cronograma do programa nuclear nos EUA e do encerramento dos 

contratos com o governo americano, a procura de zircalloy 

diminuiu drasticamente e o preço da esponja despencou até 8 

US$/Kg. Isto redundou em abandono do mercado por diversas 

empresas. Em 1977 a Teledyne Wah Chang (TWCA) era a única 

produtora mundial deste produto. 

A alteração mais significativa nesse cenário foi a entrada 

no mercado do Grupo Pechiney (CEZUS) no final dos anos 70 que, 

utilizando processo original, conquistou importante fatia do 

mercado. Houve ainda a criação da Western Zirconium, controlada 

pela Westinghouse, possivelmente com objetivo de 

contrabalançar os efeitos indesejáveis de um mercado 

monopolizado. Atualmente todas as empresas que operam neste 

setor possuem participação da TWCA ou da CEZUS. 

No Brasil as atividades em busca do domínio da tecnologia 

do zircônio iniciaram-se em 1980 a partir de um convênio 

celebrado entre a MARINHA e a AERONAUTICA para desenvolvimento 

conjunto de Materiais Estratégicos. Esta fase foi encerrada em 

dezembro de 1983, com a emissão do Relatório Final do Projeto 

que estabelecia as bases para a separação Zircônio-Háfnio, via 

extração Liquido-Liquido pelo Processo MIBK. 
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Ainda em 1983 a empresa Paulo Abib Engenharia (PAA) foi 

contratada pela COPESP para elaborar os projetas básico e 

detalhado de uma Unidade Piloto para a separação Zr/Hf, projeto 

este concluído em 1984. A partir de 1985 a COPESP começou a 

apoiar algumas iniciativas do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares IPEN, na área da tecnologia do 

zircónio (2) (3). Em maio de 1986 iniciou-se junto à PAA a 

elaboração da revisão do Projeto Básico e Detalhado dessa 

Unidade Piloto, encerrado em junho de 1987. 

Em 1988 iniciou-se a aquisição e montagem dos equipamentos 

da Unidade de Separação Zr/Hf, em área da própria COPESP. 

PRINCIPAIS ROTAS PARA OBTENÇÃO DE PRODUTOS DE ZIRCÔNIO 

A .experiência mundial no desenvolvimento do Zircónio nos 

mostra que as atividades técnico-industriais se desenvolveram 

dentro de dois ciclos (4). o primeiro nos EUA., nas décadas de 

50 e 60, guiado por um objetivo de viabilização industrial do 

processo. Nesse tempo foram desenvolvidos os processos e 

implantado quase todo o parque industrial que, ainda hoje, é 

responsável por mais de três quartos da produção mundial de 

zircónio metálico. o segundo ciclo, mais difuso, é o que se 

estende até os nossos dias com continuado estudo focado sobre 

particularidades do uso 

contribuições relevantes 

tecnologia de produção. 

do produto, 

no tocante ao 

não mais havendo 

desenvolvimento da 

Podemos sintetizar na árvore de opções representada na 

Figura 1 as rotas consagradas para produção de zircónio 

metálico a partir das principais matérias primas. 
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OBJETIVOS E ROTA ESCOLHIDA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

o Projeto "ZIRCÔNIO", da COPESP, objetiva desenvolver 

tecnologia e produzir ligas de Zircónio com qualidade nuclear 

para uso na produção de elementos combustiveis de reatores 

nucleares, que são descritos sucintamente a seguir; 

Reator de Testes de Materiais (RETEMA) É um reatar de 

pesquisas de alto fluxo de neutrons que permite altas exposição 

à radiação em curto espaço de tempo. Destina-se ao ensaio e 

homologação de materiais com aplicação nuclear; 

- Reator Nacional de Agua Pressurizada de 11MW (RENAP-11) - É 

um reator de potência, tipo PWR, inteiramente projetado e 

construido no Brasil (ARAMAR, Iperó, SP). Este reator será o 

protótipo de terra do reator que será instalado futuramente nos 

submarinos brasileiros; e 

- Reatares Embarcados - Serão os reatores que impulsionarão os 

submarinos de uso da Marinha do Brasil. 

A Tabela II indica as necessidades de zircaloy-4 da 

COPESP, de acordo com o cronograma atual do projeto. 

Tabela II - Demanda Interna de Zircaloy-4 (em toneladas) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 até 2006 

5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 

O Projeto pode ser dividido em três fases, que são 

representadas de forma concisa na Figura 2. 

A primeira fase objetiva a produção de óxido de zircónio 

(Zro2 ) e óxido de háfnio (Hf02 ), ambos com pureza nuclear. Esta 

etapa está sendo conduzida internamente à COPESP, sendo a única 

etapa do empreendimento que possui interesse exclusivo para a 

indústria nuclear, pois refere-se a ajuste de composição 

(retirada do Hf) que só é relevante no tocante às propriedades 

nucleares do produto final. 
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A segunda fase tem como objetivo a transformação dos 

óxidos dos metais, anteriormente purificados, para a sua forma 

metálica. A ültima fase objetiva o desenvolvimento e produção 

de ligas de zircônio para utilização nos diversos projetas da 

COPESP. 

Os próximos subtítulos apresentam de forma sucinta a 

descrição das diversas etapas que integram a rota escolhida. 

Matéria-Prima e Ocorrência dos Compostos de Zircônio 

o Brasil possui importantes jazidas de minerais 

zirconiferos, colocando-se mundialmente abaixo da Índia, Africa 

do Sul, Austrália, EUA e a antiga União Soviética. O Grupo 

Paranapanema e a S.A. Mineração da Trindade (SAMITRI) possuem 

jazidas de centenas de milhares de toneladas de Zirconita 

( zro2 . sio2) , além de outras empresas com reservas ainda não 

completamente estabelecidas. Atualmente a SAMITRI e a 

PARANAPANEMA desenvolvem esforços no sentido de beneficiar sua 

matéria prima na direção de obter zircónia de alta qualidade. 

Tecnologias para Beneficiamento dos Compostos de Zircônio 

Quando o projeto ZIRCÔNIO foi concebido, a epoca do 

convênio com o Centro Técnico Aerospacial (CTA), utilizou-se o 

tetracloreto de zircónio para desenvolver os estudos de 

laboratório, por falta de outra matéria-prima nacional. Quando 

a Paulo Abib Engenharia (PAA) assumiu os encargos do projeto, a 

materia-prima foi redefinida selecionando-se o óxido de 

zircónio, grau cerâmico, material ainda importado. Basicamente 

este seria clorado, dissolvido em água, e daí por diante a rota 

seria a mesma desenvolvida no CTA. 

Com o passar dos anos surgiu a possibilidade de se 

utilizar materia-prima nacional, de menor valor agregado. Isto 

veio diminuir a dependência e os custos dos insumos. A forma 

·---, 



698 

ideal para processamento - o hidróxido de zircónio, produzido a 

partir da zirconita - passa agora, a ser disponível no mercado 

nacional. A matéria-prima mineral (zirconita) pode ser 

transformada no produto de nosso interesse através de duas 

formas básicas: 

Fusão Alcalina - É a rota atualmente utilizada. A Zirconita é 

combinada com hidróxido de sódio e aquecida a alta temperatura, 

o zirconato de sódio formado é lavado e filtrado (separada a 

sílica). A torta resultante é lixiviada com ácido clorídrico, 

da fase aquosa são retiradas impurezas (Ferro, Urânio, etc.) e 

o sulfato básico de zircónio, anteriormente formado pelo ajuste 

da acidez com ácido sulfúrico é convertido em hidróxido de 

zircónio pela adição de hidróxido de amónio. Esse insumo é 

dissolvido em ácido clorídrico e alimenta o processo de 

separação Zr/Hf. 

Cloração - Processo comercialmente utilizado nos EUA e França. 

A Zirconita (Zro2 .sio2 ) reage quimicamente com cloro gasoso em 

alta temperatura, em um reator de leito fluidizado (EUA e 

França) ou em uma solução de sais fundidos (ex-URSS), formando 

cloretos de Zr e Si que são condensados diferencialmente. O 

cloreto de Zr, 

de zircónio e 

separação Zr/Hf. 

assim obtido pode ser convertido em oxicloreto 

poderia, também, alimentar o processo de 

Purificação Zircônio-Háfnio (Qualidade Nuclear) 

Originalmente, isto é, a partir de 1950, existiam dois 

processos industriais para a purificação de Zr/Hf, com 

qualidade nuclear, ambos utilizando-se da técnica de extração 

por solventes, mas com sistemas químicos diferentes. Os 

processos empregavam diferentes solventes. o primeiro, 

conhecido como Processo TBP {TriButil-Fosfato) e o outro como 

Processo MIBK (Metil-IsoButil-Cetona). A partir da década de 

60, no entanto, apenas o segundo processo permaneceu. 
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Recentemente, foi introduzido comercialmente o processo de 

purificação por destilação fracionada dos cloretos metálicos, 

obtidos diretamente da etapa de cloração do minério de Zr 

(Zirconita). Segundo declarações da empresa detentora da 

tecnologia (CEZUS) este processo permite substancial redução no 

custo do produto (5). 

o Processo MIBK, utilizado pela COPESP, baseia-se na maior 

solubilidade em Metil-Iso-Butil-Cetona dos complexos 

tiociânicos formados com o cloreto de hafnila em comparação com 

os de zirconila. o Processo constituído de oito circuitos 

permite a recuperação e reciclo da fase orgânica, permitindo 

substancial economia desse insumo. Além disso, permite a 

concomitante produção de háfnio com pureza nuclear. 

Tecnologia para Produção do Zircônio Metálico 

Para a conversão do Zr02 purificado de Hf02 em Zr 

metálico a COPESP adotou como linha de ação a rota que 

apresentava maiores possibilidades d e sucesso. O zro2 é clorado 

em reator de leito fixo e posteriormente reduzido pelo processo 

Kroll, conforme esquema abaixo. 

la. Etapa Zro2 + C + 2.Cl 2 ---> ZrCl 4 + CO/C02 
Reator tubular de Leito-Fixo operando entre 750-950°C 

com rendimento da ordem de 95%. 

2a. Etapa ZrC1 4 + 2Mg ---> Zr + 2MgC1 2 
Reator tipo poço operando a vácuo com 2 zonas de 

aquecimento. Operação em batelada com posterior destilação 

para separação do Zr metálico dos demais produtos de 

reação. 

Embora a primeira etapa corresponda à' alternativa de 

menor conteúdo tecnológico e técnico, e economicamente menos 
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eficiente, se comparada com o uso de reatares com leito em 

regime de fluidização (ad equado às realidades dos EUA e da 

França), ou dos reatares de cloração em banho de sais fundidos 

(da ex-URSS), ela se demonstra adequada às pequenas quantidades 

a serem processadas anua lmente pel a COP ESP. A COPESP , no 

entanto, vislumbrando um possível interesse industrial dessa 

tecnologia vem incentivando estudos de c loração em leito 

fluidizado tanto do zro2 purificado, como da própria ma téria 

prima mineral. 

Produção e Conformação de Ligas d e Zircónio 

Nessa á rea, além da dificuldade de se processar um me tal 

altamente reativo, faci lme nte in flamável, e a bsorvedor de gases 

que deterioram sua s características me cânicas, se somam as 

necessidades de carac t erização da sua microestrutura, 

propriedades mecânicas, resistência à corrosão e textura, não 

apenas para prever mudanças dimensionais durante sua irradiação 

mas, também, para selecionar as propr iedades ótimas visando às 

exigências de desempenho do material. 

Desta forma, a conformação das ligas de zircónio é bem 

mais do que um processo t ermo-mecâ nico aplicado a um metal 

altamente reativo. É um processo altamente iterativo onde todas 

as etapas da trans forma ção - do lingote ao produto final - tem 

de ser avaliadas de modo a não introduzir mudanças nas 

propriedades do material que serão, uma vez "in-pile", 

responsáveis por falha no elemento c ombus t íve l (6 ) . 

GERENCIAMENTO - TRANSFORMAÇÃO DOS OBJETIVOS EM RESULTADOS 

Os primeiros dez anos do projeto fo ram dedicados à 

viabilização da t ec nologi a de separação de Zr /H f, principal 

gargalo tecnológico do empreendimento. Com a estruturação 

plena do projeto, que ocorreu no início de 1990, foi realizada 

vigorosa investida j unto a possíveis parce i ros. Hoje colaboram 
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de 

Primeiramente, a COPESP dotou-se de uma infra-estrutura 

de pesquisa mini ma que lhe permitisse avaliar e integrar os 

diversos esforços e procurou a assessoria de profissionais 

nacionais e estrangeiros com real capacidade e experiência nos 

diversos campos de interesse. 

A Fase I por já estar bastante adiantada está sendo 

conduzida internamente com o auxilio de consultores. A Unidade 

de Demonstração Industrial montada na COPESP(SP) entrou em 

operação em março deste ano. Nessa área, atualmente, as 

colaborações mais relevantes são as que estão permitindo a 

nacionalização da matéria-prima. Podemos ressaltar a 

participação da SAMITRI e do Laboratório de Poços de Caldas da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Também com o Grupo 

Paranapanema se mantém conta to tendo em vista as 

características peculiares de suas jazidas de zirconita 

próximas a Manaus. A SAMITRI, apesar do mercado restrito para 

os derivados de zircónio, desde setembro de 1990, estabeleceu 

contatos com a COPESP de modo a viabilizar a produção de 

hidróxido de zircónio, mesmo de forma experimental, a fim de 

permitir a operação da Unidade de Separação de Zr/Hf da COPESP. 

Importantes apoios foram conseguidos, ainda, na área de análise 

química junto ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN), ã Fundação de Tecnologia Industrial de Lorena e ao 

Laboratório de Poços de Caldas/CNEN. 

A Fase II do projeto foi iniciada no final de 1990, 

conjuntamente com a Remetálica Consultaria Ltda .. Desenvolveu

se, em escala de laboratório, estudos do processo de 

carbocloração em leito fixo do óxido de zircónio. os trabalhos 

progrediram rapidamente e redundaram no desenvolvimento de um 

processo semi-continuo para produção de zrc1 4 'com rendimento 
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superior a 96%. Esta etapa encontra-se atualrnente na fase de 

construção de um protótipo. Este protótipo deverá ser ensaiado 

até meados de 1993 e redundará no projeto de urna Unidade de 

Demonstração Industrial a ser construida em ARAMAR (Iperó, SP), 

em 1994, com capacidade compatível com a Unidade de Separação 

Zr/Hf. 

A estratégia acima descrita também está sendo desenvolvida 

para a etapa 2 dessa fase, a magnesioterrnia do tetracloreto de 

zircónio. Espera-se que até outubro deste ano esteja 

operacional um reator piloto para estudos desta reação. 

Esperamos que, com a consolidação dos estudos de laboratório, 

possamos desenvolver conjuntamente com a Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD) a etapa serni-industrial. A participação efetiva 

daquela Empresa permitiria a redução 

possibilitar a troca de experiências 

tecnologias do zircónio e titânio. A CVRD 

de custos além de 

válidas para as 

investiu nos últimos 

seis anos significativos esforços no desenvolvimento da 

.tecnologia de produção de titânio metálico, inicialmente 

absorvendo a tecnologia desenvolvida na década de 70 no CTA, e 

posteriormente através de esforços próprios. Observe-se que 

existe grande similaridade entre as tecnologias do Zr e do Ti. 

A Fase III do Projeto eng~oba atividades que já são 

razoavelmente maduras no Brasil. Assim, espe ra-se que a 

formulação e a conformação com acompanhamento de microestrutura 

sejam desenvolvidas com forte participação externa. Para tanto, 

empresas como a Eletrornetal Metais Especiais Ltda., Multialloy 

Engenharia de Materiais Ltda., instituições como o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT), a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (COPPE/UFRJ) e a Fundação de Tecnologia Industrial de 

Lorena já estão colaborando com a COPESP. 

Paralelamente estão sendo apoiados esforços de inovação em 

Universidades (USP, COPPE/UFRJ, PUC/RJ) com o objetivo de 

proporcionar o desenvolvimento cientifico, em áreas de 
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interresse, e explorar aspéctos do problema não cobertos pela 

linha de ação adotada pela COPESP. 

Orçamento 

o orçamento do Projeto Zircónio está representado nas 

Tabelas III e IV (valores em milhare s de dólare s americanos) : 

Tabela III - Recursos Dispendidos 

P&D (Convênio CTA) e Projeto (PAA) (Fase I) .. . .. 365 

Despesas com Pessoal COPESP (Fase I) ............ 222 

Investimentos COPESP, na Unidade MIBK (Fase I) .. 858 

Investimentos FINEP, na Unidade MIBK (Fase I) ... 993 

P&D Cloração (até Proj.Protótipo) (Fase II) 25 

Equipamentos e Insumos Importados (Geral) ....... 232 

Total até 1991 US$ 2.705 

Tabela IV - Orçamento Geral Estimado para o Projeto (92/96) 

P&D (Fase I e II) ........................... . 

Infra-Estrutura (Geral) ...................... . 

Unidades Demonstração ARAMAR (Fase II) ....... . 

P&D (Fase III) .......................... . ... . 

P&D Universidades 

Custo de Produção do Primeiro Lote 

430 

900 

4.000 

220 

500 

1.450 

US$ 7.500 
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PERSPECTIVAS PARA O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO E APERFEIÇOAMENTO 

DA ABORDAGEM GERENCIAL 

Passando em revista as diversas alternativas às tecnologias 

e processos hoje empregados, antevemos as seguintes di reções 

onde poder-se-ia alcançar ganhos de qualidade ejou 

produtividade com vista a uma futura produção em condições 

econômicas mais favoráveis: 

Matéria-Prima - O setor nuclear no Brasil não deverá ser um 

consumidor importante de derivados de zircônio, desta forma, 

deve-se buscar outras alternativas para alcançar, mesmo em 

pequenas escalas de produção, preços internos compatíveis com 

os internacionais. Acreditamos que isso possa ser conseguido 

pela conquista e abertura de novos mercados para produtos 

especiais de z ircônio zircônia para cerâmicas especiais e 

piezoelétricas, por exemplo. Hoje, no pais, esses mercados são 

satisfeitos a partir de importações. Assim, a existência de um 

grande número de produtos com alto valor agregado permitiria se 

atingir preços finais competitivos, redundando em matéria-prima 

para a área nuclear em condições mais favoráveis que as hoje 

existentes. 

Purificação do Zr e Hf - Esse assunto é, para a área nuclear, 

de fundamental importância. Enquanto a produção de ligas de 

zircônio com qualidade nuclear não possuir significado 

econômico no Brasil, acreditamos que a COPESP deverá continuar 

a fomentar estudos sobre o assunto. Isso possivelmente, no 

futuro, permitirá à COPESP nuclear estas atividades junto à 

iniciativa privada. Assim cumpre avaliar criteriosamente, à luz 

de critérios econômicos as opções disponíveis. Para tanto, já 

está a COPESP iniciando, através de estudos acadêmicos na 

Escola Politécnica da USP e no IPEN, a investigação do 

desenvolvimento de tecnologias concorrentes para a purificação 

de Zr /Hf por destilação de seus cloretos em banho de sais 

fundidos e por via eletroquimica. 
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Abertura de Mercado e Possibilidades de Colaboração - A COPESP 

vem estabelecendo contatos com a Argentina - pais onde cerca de 

20% de geração de energia elétrica é pela via de centrais 

nucleares - e outros paises. Importante notar que o zircalloy 

consumido na Argentina é produzido naquele pais a partir de Zr 

importado. A integração de esforços nesta área poderá conduzir 

a economias de escala e a racionalização das atividades de 

pesquisa. 

CONCLUSÕES 

Acreditamos que a realidade vivida pelos orgãos de 

pesquisas, nos dias atuais, não deverá se alterar 

significativamente a curto prazo. Assim, principalmente na área 

nuclear, a escassez de recursos e a falta de grandes projetas 

industriais continuarão t~azendo ônus adicionais às atividades 

desenvolvidas nesses orgãos, que terão de continuar a arcar com 

um pesado leque de empreendimentos para conseguir progredir em 

suas áreas de interesse. 

O empreendimento "ZIRCÓNIO", no entanto, como diversos 

outros da própria COPESP, tem o mérito de agir como importante 

agente no incremento de tecnologias que se ramificam . por 

diversos setores técnicos, por vezes estranhos à área nuclear. 

A capacitação na área hidrometalúrgica - tem possibilitado à 

COPESP ações na área do fracionamento de terras raras; a 

nacionalização da matéria-prima para o projeto poderá levar ao 

desenvolvimento de grande variedade de insumos para a área de 

cerâmicas especiais; o desenvolvimento da tecnologia de 

cloração abre alternativas importantes nã. área de metalurgia 

extrativa de diversos metais, tornando : disponiveis no pais 

experiência, materiais e processos; os estudos sobre o Processo 

Kroll abrem caminho para a tecnologia dE! obtenção de outros 

metais (titânio, háfnio, uranio, berilio, entre outros); p 
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desenvolvimento de técnicas analíticas possibilita aprimorar as 

metodologias hoje empregadas, aumentando ainda mais a 

competência dos laboratórios envolvidos; os estudos sobre 

conformação e textura e o Sistema de Garantia de Qualidade -

inerente a projetas nucleares - traz à nossa indústria desafios 

de qualidade ainda não usuais em suas rotinas. 

O modelo de trabalho adotado para a consecussão dos 

objetivos da COPESP enfoca principalmente a objetividade e a 

racionalidade. Procura-se evitar a verticalização 

desnecessária, não fazendo internamente o que possa ser melhor 

realizados em outras instituições, e, além disso, não 

permitindo que se enverede por "modismos" ou opções técnicas 

que não correspondam às necessidades do Projeto. 

Procura a COPESP manter contato próximo com o meio 

cientifico e, nas áreas onde possa haver interesse futuro, 

incentivam-se esforços nas Universidades para que lá se 

desenvolvam os conhecimentos básicos que indicarão a futura 

utiliza9ão das tecnologias estudadas. Assim agindo, a COPESP 

se posiciona corno orgão não só executor, mas também corno agente 

de fomento, permitindo que as atividades implantadas em 

diversas instituições (hoje mais de duzentas) possam 

efetivamente alcançar resultados além do objetivo original, 

obtendo, assim, um rendimento maior dos recursos aplicados. 

Acreditamos que o presente trabalho tenha colaborado na 

divulgação de um modelo de trabalho que pode contribuir na 

determinação de parâmetros balizadores para a açâo do governo 

nas atividades de fomento ao desenvolvimento tecnológico. 
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