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Resumo

A demanda por combustível nuclear para reatores de pesquisa está
aumentando em nível mundial, enquanto várias de suas fábricas têm pequeno
volume de produção. Este trabalho estabeleceu um modelo conceitual com duas
estratégias para o aumento da capacidade produtiva dessas fábricas. Foram
abordadas as fábricas que produzem elementos combustíveis tipo placa
carregados com LEU U3Si2-Al, tipicamente usados em reatores nucleares de
pesquisa. A primeira estratégia baseia-se na literatura da área de administração da
produção e é uma prática frequente nas fábricas em geral. A segunda estratégia
aproveita a possibilidade de desmembrar setores produtivos, comum em
instalações de produção de combustível nuclear. Ambas as estratégias geraram
diferentes cenários de produção, os quais devem ser seguros em relação à
criticalidade. Foram coletados dados de uma fábrica real de combustível nuclear
para reatores de pesquisa. As duas estratégias foram aplicadas a esses dados com
a finalidade de testar o modelo proposto, o que configurou um estudo de caso. A
aplicação das estratégias aos dados coletados deu-se por meio de simulação de
eventos discretos em computador. Foram criados diversos modelos de simulação
para abranger todos os cenários gerados, de forma que o teste indicou um aumento
da capacidade produtiva de até 207% sem necessidade de aquisição de novos
equipamentos. Os resultados comprovam que o modelo atingiu plenamente o
objetivo proposto. Como principal conclusão pode-se apontar a eficácia do modelo
proposto, fato que foi validado pelos dados da fábrica.

Palavras-chave: Fabricação de combustível de siliceto de urânio; Hidrólise de
hexafluoreto de urânio; Reatores nucleares de pesquisa; Gestão da capacidade de
produção
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Abstract

Although many nuclear fuel factories have small production volumes, the demand
for nuclear fuel for research reactors is increasing worldwide. This work established
a conceptual model with two strategies to increase the production capacity of these
factories. We addressed factories that produce plate-type fuel elements loaded with
LEU U3Si2-Al, which are typically used in nuclear research reactors. The first
strategy is based on production management literature and is a regular practice in
general manufacturing plants. The second strategy takes advantage of the fact that
productive sectors can be separated in nuclear fuel production facilities. Both
strategies have generated different production scenarios that are assumed to be
safe in relation to nuclear criticality. We collected data from a real plant that
produces nuclear fuel for research reactors and applied the model to that data,
aiming to test the proposed model by setting up a case study. Through the use of
computer software, we applied the two strategies to this data by means of discrete
events simulation and created several simulation models in order to cover all
generated scenarios. Our tests indicated an increase of up to 207% in productive
capacity without the need of acquiring new equipment, thus showing that the model
has fully achieved its proposed objective. One of the main conclusions that we point
out is the model’s effectiveness, which was validated by the factory data.

Keywords: Fabrication of uranium silicide fuel; hydrolysis of uranium hexafluoride;
nuclear research reactors; production capacity management
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1 INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre tecnologia nuclear remonta ao ano de 1938,
quando os cientistas Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassman caracterizaram a
fissão do átomo de urânio [1]. Assim, os 79 anos de história da tecnologia nuclear
tornam-na uma área relativamente recente dentro da ciência. Apesar disso, poucos
anos após a Segunda Guerra Mundial já havia diversos reatores nucleares de
pesquisa com altos fluxos de nêutrons, os quais permitiram o rápido avanço do
conhecimento nesta nova área da ciência [1].
Já nos primórdios desse conhecimento, constatou-se a necessidade de
um ambiente adequado à manutenção da reação de fissão em cadeia e de forma
controlada. Esse ambiente ficou conhecido como reator nuclear a fissão, ou
simplesmente reator nuclear. Duas das principais características de todos reatores
onde ocorre a fissão de urânio são o fluxo de nêutrons e a produção de calor, as
quais estão intrinsicamente ligadas. A evolução dessa tecnologia indicou
basicamente dois tipos de reatores nucleares. No primeiro deles há mais interesse
no fluxo de nêutrons que no calor produzido. No segundo tipo, o uso do calor
predomina sobre o fluxo de nêutrons [2]. Por outro lado, dado que todos os reatores
nucleares produzem calor, essa característica tornou-se uma forma frequente de
referir-se a um reator nuclear. Assim a potência térmica do reator converteu-se em
um parâmetro de identificação desses equipamentos.
Percebeu-se que diferentes dispositivos podiam ser aquecidos pelos
reatores onde há predomínio do calor. Um desses dispositivos seria um gerador de
vapor e assim surgiram as primeiras usinas de geração de energia elétrica de fonte
nuclear. Por esse motivo, esses reatores foram denominados reatores de potência
[2]. A potência térmica típica dos reatores de usinas nucleares varia de 3.000 a
6.000 MW [3]. Como exemplo cita-se a usina de Angra 2, na qual a capacidade de
geração de energia elétrica é de 1.350 MW e a potência térmica de seu reator
nuclear é de 3.771 MW [4].
Por outro lado, no início da era nuclear, usava-se o fluxo de nêutrons
quase que exclusivamente para a pesquisa nessa área. Por isso os reatores com
alto fluxo de nêutrons foram chamados de reatores de pesquisa [2]. Os primeiros
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reatores nucleares de pesquisa tinham potências térmicas de 1 até 100 W, isto é,
muito inferiores àquelas dos reatores de potência. Até a década de 1960 foram
construídos diversos reatores de pesquisa em vários países e sua potência térmica
típica era de até 2 MW. Ainda hoje estão em operação alguns reatores de pesquisa
com potências dessa ordem. Um deles está localizado em São Paulo. Trata-se do
reator IPEN/MB-01, que entrou em operação em 1988 e cuja potência máxima é de
100 W. É um reator genuinamente brasileiro, concebido pelo Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN) em conjunto com a Marinha do Brasil [5].
Em contrapartida, a partir da década de 1950 surgiu um novo ramo
dentro do desenvolvimento da tecnologia nuclear, que foi a medicina nuclear [6,7].
Descobriu-se que a radiação pode ser benéfica no tratamento e diagnóstico de
algumas enfermidades. Alguns dos tipos da radiação em questão são produzidos
em reatores de pesquisa. Por outro lado, viu-se que alguns componentes de
medicamentos tinham sua eficácia aumentada, quando eram irradiados por um
feixe de nêutrons. Assim, nasceram os radiofármacos, que são medicamentos
irradiados por nêutrons ou cujos componentes foram irradiados por nêutrons. O
fluxo de nêutrons presente nos reatores de pesquisa foi, e ainda é, a principal fonte
de nêutrons para a produção de radiofármacos. A demanda da medicina nuclear
por rádiofármacos tem crescido continuamente e a taxas elevadas [8,9], impondo
uma utilização dos reatores nucleares de pesquisa muito maior que a prevista
originalmente. No caso do Brasil, o IPEN foi a instituição pioneira na produção de
radioisótopos e radiofármacos, iniciando-a em 1959 com seu reator de pesquisa
“Instituto de Energia Atômica – Reator 1 (IEA-R1)”. Atualmente o IPEN produz 97%
dos radioisótopos usados no Brasil por meio desse mesmo reator e também de
seus cíclotrons [10].
A partir da década de 1990 surgiu outro ramo dentro do desenvolvimento
da tecnologia nuclear, que foi a indústria eletrônica. Descobriu-se que a irradiação
de silício por nêutrons aumenta a condutividade elétrica desse elemento [11–13].
Por outro lado, o silício é um elemento fundamental na fabricação de processadores
e circuitos integrados. Assim, quanto maior sua condutividade elétrica, maior a
capacidade de processamento dos componentes citados. Além disso, o aumento
considerável do uso de computadores e telefones celulares explica o grande
interesse da indústria eletrônica no uso dos reatores nucleares de pesquisa [8,9].
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De outra parte, a pesquisa e o ensino de tecnologia nuclear também têm
crescido [8,9]. Esse crescimento causa um aumento do uso dos reatores nucleares
de pesquisa, pois estes são responsáveis por parte considerável da geração e da
transmissão de conhecimento sobre tecnologia nuclear.
Entretanto, a medicina nuclear, a indústria eletrônica e a pesquisa
nuclear provocaram não apenas aumento do uso dos reatores nucleares de
pesquisa, mas também aumento de sua potência térmica. Nas últimas décadas,
diversos desses reatores tiveram sua capacidade aumentada, isto é, passaram de
uma potência média de 2 MW para 5 ou 6 MW, a exemplo do IEA-R1

[5].

Entretanto, fluxos de nêutrons consideravelmente mais elevados só são
conseguidos com elevação da potência de projeto do reator. Por isso, os reatores
de pesquisa construídos nas últimas décadas têm potência térmica mínima da
ordem de 20 MW, chegando até aos 100 MW [14,15]. O crescimento do uso e da
potência de reatores nucleares de pesquisa nas últimas décadas, por sua vez,
acarretou - e ainda acarreta - crescimento da demanda pelo combustível usado
para acioná-los [8,9,16–21].
A necessidade de combustível nuclear para reatores de pesquisa tem
sido suprida por empresas que o produzem e vendem a terceiros. Entretanto, há
instalações de produção desse tipo de combustível que ainda o fazem como no
início da era nuclear. São instalações que suprem reatores com potências entre 2
e 10 MW. Essa capacidade produtiva é insuficiente para atender à demanda de
reatores com potências da ordem de 20 a 50 MW. Por isso, o aumento da produção
impõe a ampliação da capacidade produtiva de algumas instalações de fabricação
desse combustível. Naturalmente, a ampliação de capacidade deve ser feita
mantendo-se a segurança dos processos produtivos e a qualidade do produto final.
Esses fatos conduzem à formulação da seguinte questão de pesquisa: Como
aumentar a capacidade produtiva de fábricas de combustível nuclear para reatores
de pesquisa com segurança e qualidade?
A resposta à questão de pesquisa exige a aplicação de conhecimentos
da área de administração da produção na fabricação de combustível nuclear para
reatores de pesquisa. Dentro da área de administração da produção, deve-se focar
o dimensionamento da capacidade produtiva de manufaturas, o qual geralmente é
feito na fase de projeto da fábrica [22]. Os conceitos desse tipo de projeto também
3

se aplicam às modificações de fábricas existentes, como é o caso de várias das
atuais instalações de fabricação de combustível nuclear.
Em contrapartida, para responder adequadamente à questão de
pesquisa, são necessárias algumas delimitações de escopo quanto ao combustível
nuclear. A primeira delas refere-se ao tipo de combustível, pois há vários tipos de
combustível nuclear para reatores de pesquisa [23]. Neste trabalho foi selecionado
o combustível a base de siliceto de urânio (U3Si2), devido ao seu largo emprego em
reatores de pesquisa, à sua boa capacidade de carga de urânio e excelente
desempenho [21].
Outra delimitação de escopo refere-se à rota de produção de U3Si2, pois
esse combustível pode ser obtido por processos diversos [24]. Neste trabalho foi
escolhida a rota que inclui a hidrólise do hexafluoreto de urânio (UF6), pelos
seguintes motivos:
 relativa simplicidade;
 produção de quantidades pequenas dos produtos intermediários, fato que
contribui para a segurança, conforme exposto em seções subsequentes;
 a elevação da demanda provavelmente também afetará fábricas que usam
essa rota de produção;
 os dados disponíveis para este trabalho provém de uma instalação que usa
essa rota.
Sob outra perspectiva, há poucas instalações que usam a rota da
hidrólise de UF6. Assim explica-se a ausência de literatura para guiar o aumento de
capacidade, conforme citado mais adiante. Essa falta de literatura específica
também justifica a escolha da rota citada.
A última delimitação de escopo refere-se ao vetor responsável pela
disponibilização do combustível nuclear no reator de pesquisa. Neste estudo foi
considerado o elemento combustível (EC) tipo placa típico, pois esse é o tipo de
EC mais comumente usado em reatores nucleares de pesquisa [25–29]. Nas
seções subsequentes estão expostos detalhes do tipo de EC selecionado para este
trabalho.
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2 OBJETIVO, ORIGINALIDADE E CONTRIBUIÇÃO

O objetivo deste trabalho consiste na proposição e teste de um modelo
conceitual para expansão da capacidade produtiva de fábricas de EC tipo placa
típico para reatores nucleares de pesquisa, que usem U3Si2 e cuja rota de produção
inclua a hidrólise de UF6.
A questão de pesquisa mencionada anteriormente e suas delimitações
de escopo levaram à definição do objetivo deste trabalho.
A originalidade deste estudo deve-se a uma lacuna de publicações
científicas sobre este tema. Essa lacuna foi comprovada por meio de buscas em
diferentes bases de dados de publicações científicas em novembro de 2015,
outubro de 2016 e abril de 2017. Cada base de dados tem sua própria data inicial,
isto é, a data a partir da qual houve registro de publicações científicas relacionadas
ao tema deste trabalho naquela base de dados. O período correspondente às
respostas das bases de dados para as buscas efetuadas neste trabalho estendese desde o ano inicial de registro de cada base de dados até novembro de 2015,
outubro de 2016 e abril de 2017 respectivamente. Na Tabela 1 estão expostas as
bases de dados consultadas e seus correspondentes anos de início de registro de
publicações científicas relacionadas ao tema deste estudo.
As buscas foram feitas com expressões na língua inglesa, visando maior
retorno de respostas das bases de dados. As expressões citadas foram alocadas
nos campos “título” e “tópico ou assunto” nos respectivos mecanismos de busca.
Seguem-se algumas das expressões usadas para as buscas citadas.
 methods of capacity increasing for production of nuclear fuel using the
hydrolysis of UF6 for research reactors – métodos de aumento de capacidade
para produção de combustível nuclear usando a hidrólise de UF6 para reatores
de pesquisa;
 methods of capacity increasing for production of nuclear fuel for research
reactors - métodos de aumento de capacidade para produção de combustível
nuclear para reatores de pesquisa;
 capacity planning of nuclear fuel for research reactors - planejamento de
capacidade de combustível nuclear para reatores de pesquisa;
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 production increase of nuclear fuel for research reactors - aumento de
produção de combustível nuclear para reatores de pesquisa;
 production of nuclear fuel for research reactors - produção de combustível
nuclear para reatores de pesquisa.

Tabela 1 - Bases de dados e retroatividade
Base de dados

Ano inicial

Web of Science – Teia de Ciência

1900

Google Acadêmico

1940

SCOPUS – Base de dados da editora Elsevier

1956

Science Direct – Ciência Direto

1947

Agência Internacional de Energia Atômica

1957

Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo
Portal de Periódicos da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES)
American Nuclear Society – Sociedade Nuclear Americana

1947

Associação Brasileira de Engenharia de Produção

1996

Universidade Federal de São Carlos

1968

Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional

1969

1972
1960

Fonte: autor da tese.

Várias das bases de dados utilizadas retornam respostas, mas nenhuma
delas coincide com o tema deste trabalho. A maioria das respostas relaciona-se
com partes do tema, como, por exemplo, a parte química detalhada da hidrólise de
UF6 ou a otimização de recarga de combustível em um reator de potência. Até o
fechamento deste caderno, abril de 2017, não se encontraram publicações
semelhantes ao modelo proposto neste projeto de pesquisa. Além disso, algumas
das bases de dados não retornaram resposta alguma.
Quanto à contribuição, este trabalho colabora com a base científica por
meio do aporte de conhecimentos da área de administração da produção para a
fabricação de EC tipo placa contendo U3Si2 para reatores nucleares de pesquisa.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 ENGENHARIA DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR

3.1.1 Especificação do combustível nuclear
Nesta seção são detalhadas as características e nomenclatura do
combustível nuclear adotado para este trabalho, que é o siliceto de urânio, ou U3Si2,
conforme já mencionado. Inicia-se pela questão do enriquecimento.
Em 1978 os Estados Unidos estabeleceram o Programa de Redução de
Enriquecimento para Reatores de Pesquisa e de Testes – Reduced Enrichment for
Research and Test Reactors (RERTR) –, atualmente incorporado ao programa
denominado Iniciativa de Redução da Ameaça Global – Global Threat Reduction
Initiative (GTRI) [30,31]. Ambos os programas visavam e ainda visam a não
proliferação de armas nucleares por meio da redução do nível de enriquecimento
de urânio nos combustíveis usados em instalações nucleares civis [32]. Esses
programas atingiram diretamente os reatores nucleares de pesquisa, pois, até o fim
da década de 1970, esses reatores usavam urânio altamente enriquecido – higly
enriched uranium (HEU). A partir do início dos anos 80, as instituições responsáveis
por reatores nucleares de pesquisa desenvolveram tecnologias que permitiram o
funcionamento de seus reatores em conformidade com os programas RERTR e
GTRI. Atualmente, o nível de enriquecimento de urânio presente no combustível da
maior parte dos reatores nucleares de pesquisa em todo o mundo corresponde à
concentração de 19,75 ± 0,25% em massa do isótopo

235U

[23]. Esse valor é

conhecido como urânio de baixo enriquecimento – low enriched uranium (LEU).
Com base nesses fatos, selecionou-se LEU para a concentração de urânio no
combustível considerado neste trabalho. Além disso, adotou-se que a densidade
de urânio no combustível é de 3,2 g/cm 3, por ser a mais comum em reatores
nucleares de pesquisa [33–35].
Quanto à rota de produção do combustível considerada, foi mencionada
a escolha daquela que passa pela hidrólise de UF6. Foi dado destaque a essa
reação química, pois os dados disponíveis para este trabalho vieram de uma fábrica
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que usa essa rota de produção. Entretanto, a totalidade do processo produtivo de
U3Si2 inclui outras duas reações químicas [21]. Por esse motivo faz-se uma breve
explanação dessas reações.
A conversão de UF6 em tetrafluoreto de urânio (UF4) requer duas
reações químicas. A primeira delas é a hidrólise de UF6, representada na equação
(1). Na segunda reação forma-se UF4, conforme a equação (2). A terceira reação é
a redução de UF4 a urânio metálico, representada na equação (3). Finalmente
obtém-se a liga intermetálica U3Si2 por processos metalúrgicos, descritos em
detalhe na literatura [21,24].
UF6 + 2H2O → UO2F2 + 4HF

(1)

UO2F2 + SnCl2 + 4HF → UF4 + SnCl2F2 + 2H2O

(2)

UF4 + 2Mg → U + 2MgF2

(3)

Na maioria dos processos produtivos de combustível para reatores
nucleares de pesquisa, o U3Si2 é moído e seu pó é misturado a pó de alumínio (Al).
Essa mistura de pós é prensada e envolvida por placas de alumínio e o conjunto
resultante é laminado a quente e a frio. Esses processos são exclusivamente
metalúrgicos, isto é, não há reação química entre U3Si2 e Al. Dessa forma, dispõese uma quantidade considerável de alumínio nas proximidades das moléculas de
U3Si2. Nessa situação diz-se que o U3Si2 está disperso em matriz de Al. Assim,
chega-se à nomenclatura do combustível selecionado para este trabalho: trata-se
de siliceto de urânio de baixo enriquecimento e disperso em matriz de alumínio,
geralmente denominado LEU U3Si2-Al [23,27,36,37].

3.1.2 Elemento combustível tipo placa típico

Neste trabalho considera-se que o produto final de uma fábrica de
combustível nuclear é um elemento combustível tipo placa típico. A função desse
produto é disponibilizar combustível nuclear aos reatores de pesquisa. As principais
características de um EC tipo placa típico são [21,23,27,36,38]:
 O EC contém cerca de 20 placas planas em seu interior;
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 Essas placas estão carregadas com LEU U3Si2-Al e por isso são chamadas
de placas combustíveis (PC);
 Há espaço entre as PC para a circulação de água para refrigeração e para
a moderação de nêutrons;
 As PC são geralmente feitas de alumínio, assim como as demais partes
estruturais do EC.
Na Figura 1 expõe-se um desenho esquemático de um EC tipo placa
típico, comumente usado em reatores nucleares de pesquisa [39].

Figura 1 - Elemento combustível tipo placa típico

Fonte: [39]
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3.1.3 Segurança contra a criticalidade

Criticalidade é o termo que se refere ao balanço de nêutrons em um
sistema nuclear. Esse conceito abrange as seguintes três situações [40].
 Sistema sub-crítico: a taxa de perda de nêutrons do sistema é maior que a
taxa de produção de nêutrons, fato que impossibilita a auto-sustentação da
reação nuclear;
 Sistema crítico: a taxa de perda de nêutrons do sistema é igual à taxa de
produção de nêutrons. Nesta situação a reação nuclear se auto-sustenta;
 Sistema super-crítico: a taxa de perda de nêutrons do sistema é menor que
a taxa de produção de nêutrons, situação que gera o aumento exponencial
da reação nuclear.
Vê-se que qualquer situação diferente da sub-crítica leva à reação
nuclear em cadeia e por isso precisa ser controlada [41]. A área de segurança de
criticalidade nuclear busca a prevenção de acidentes radioativos provenientes de
uma reação nuclear auto-sustentada e não controlada. Para atingir seus objetivos,
essa área busca limitar o acúmulo de combustível nuclear visando manter o sistema
na condição sub-crítica. Por isso, a maioria de suas recomendações dirigem-se a
pequenas massas de combustível, diâmetros limitados de vasos, razoável distância
entre os equipamentos e controle sobre os processos químicos e físicos [41–43] .
Nesse sentido, a rota de produção adotada neste trabalho é apropriada, pois gera
pequenas

quantidades

de

produtos

intermediários,

como

mencionado

anteriormente.
As exigências quanto à segurança contra a criticalidade de qualquer
instalação nuclear estão expressas em normas da Agência Internacional de Energia
Atômica – International Atomic Energy Agency (IAEA) e da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) [44,45]. Uma instalação de fabricação de EC para reatores
nucleares de pesquisa inclui uma multiplicidade de estações de trabalhos e de
áreas de armazenamento de material físsil em curto e em longo prazos. Algumas
das recomendações da área de segurança contra a criticalidade para fábricas
desse tipo estão apresentadas a seguir [42]:
 Todas e cada uma das estações de trabalho precisam ser dimensionadas
para operar em situação sub-crítica;
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 Todas e cada uma das áreas de armazenamento, suas disposições, seus
distanciamentos e os tipos de embalagens nelas usados devem ser
projetados e dimensionados de forma que todas as áreas de
armazenamento sejam sub-críticas;
 O material estocado e em trânsito deve ser considerado quanto à sua
formulação e estado físico, pois gases, sólidos e líquidos requerem
tratamentos distintos e específicos para manterem-se sub-críticos;
 O percurso de material físsil por toda a fábrica deve ser feito com
manipulação específica, visando manter esse transporte sub-crítico,
principalmente no caso de condições imprevistas;
 Cuidados especiais devem ser tomados com embalagens e processos
produtivos, para evitar vazamento de líquidos, precipitação, escape de
gases, dissolução de sólidos, falhas de instrumentos e acidentes durante a
transferência entre contenedores;
 Todas as operações precisam ser efetuadas por pessoal bem treinado.
Nessa lista fica claro que as recomendações da área de segurança
contra criticalidade são opostas ao aumento de capacidade produtiva. Ou seja, é
necessário promover a harmonização entre o aumento de produção e a segurança
contra criticalidade. Entretanto, tal harmonização é uma atividade de extensão e
complexidade consideráveis e geralmente é feita por equipes de profissionais
[40,41,43].
Neste trabalho foi proposto um modelo para aumento da capacidade
produtiva de fábricas de combustível nuclear, como exposto mais adiante. Esse
modelo inclui alterações da configuração de produção sub-crítica, algumas das
quais acrescentam transporte de produtos intermediários físseis. Assim, antes da
implementação prática de qualquer das configurações de produção geradas neste
trabalho, é necessário realizar um estudo criterioso e detalhado da segurança
contra a criticalidade oferecida por essa configuração. Caso esse estudo indique
que uma determinada configuração de produção resultará em um sistema crítico
ou super-crítico, essa configuração deve ser desconsiderada e deve-se buscar
outra forma de aumentar a produção.
Desse modo, foi adotada a seguinte hipótese sobre segurança contra
criticalidade nuclear neste trabalho: toda e qualquer configuração de produção
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gerada neste estudo é sub-crítica. Caso essa hipótese não tivesse sido adotada,
não teria sido possível considerar diversas das configurações de produção que
constam de seções subsequentes.

3.2 ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO
Esta área do conhecimento lida com o projeto, análise e melhoria de
sistemas de produção [46–49] e encontra-se na interface entre as ciências naturais
e as ciências sociais [50]. Portanto, toda e qualquer instalação produtiva, de
qualquer setor da economia, é fortemente influenciada pelas ações de seus
administradores. Em outras palavras, as decisões da gerência influenciam partes
essenciais de todos os sistemas produtivos. Tais decisões podem ser traduzidas
em dados, os quais, por sua vez, são necessários a este trabalho. Os dados
provenientes de ações gerencias usados neste trabalho estão expostos na seção
de metodologia.
No setor industrial, os sistemas produtivos são compostos basicamente
pelos seguintes cinco elementos: fábrica, processos, materiais, mão de obra e
planejamento e controle [46,47,51]. Esses elementos foram considerados neste
trabalho e estão detalhados a seguir.

3.2.1 Fábrica, processos e materiais
Os processos e materiais necessários à produção do EC tipo placa típico
foram abordados na seção de engenharia nuclear. Quanto à fábrica, focou-se o
processo de projetá-la, pois um dos elementos de seu projeto é o dimensionamento
de sua capacidade produtiva. Assim, foi revisada inicialmente a literatura sobre
administração de capacidade de fábricas em geral. Esse conteúdo é amplamente
abordado na literatura sobre gerenciamento de operações [51–58].
Na literatura mencionada foram encontrados vários conceitos e métodos
para projetar, modelar e analisar o crescimento da capacidade produtiva de fábricas
em geral. Tais métodos tem vários pontos em comum. Foi estabelecida uma
correlação entre esses pontos e essa correlação foi designada neste trabalho como
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modelo genérico. Assim, o modelo genérico para ampliação da capacidade
produtiva de fábricas em geral adotado neste trabalho é o seguinte:
Modelo genérico [46,47,49,59–62]
1. Definir as estratégias da organização e da produção;
2. Analisar a demanda, o produto, os materiais e os processos;
3. Identificar o(s) gargalo(s);
4. Verificar a necessidade de mudanças dos processos;
5. Estudar possível novo arranjo físico;
6. Implementar as mudanças definidas nos passos anteriores;
7. Verificar e quantificar a eficácia das mudanças.
O detalhamento dos sete passos que compõem o modelo acima está
descrito nas próximas seções.

3.2.1.1 Definir as estratégias da organização e da produção

Estabelecer a estratégia da organização é uma tarefa da alta gerência e
afeta a todas as áreas da instituição [52–55,57,63,64]. A estratégia da organização
inclui decisões a respeito de qual mercado atender, em qual região geográfica e
para qual faixa de renda, entre outras. Essas decisões impactam diretamente a
produção, seja qual for o ramo de atividade da organização [54,55,63]. No contexto
fabril, a produção é parte essencial de toda e qualquer manufatura e também deve
determinar sua própria estratégia. Naturalmente, a estratégia da produção precisa
estar alinhada à estratégia organizacional.
A estratégia da produção depende de informações e decisões a respeito
da demanda a ser atendida, dos produtos a serem produzidos e da capacidade
produtiva, entre outros [56,58,65]. Dessa forma, o dimensionamento da capacidade
produtiva é um dos pontos de referência para a elaboração da estratégia da
produção.
O planejamento da capacidade produtiva depende de decisões
provenientes tanto da estratégia organizacional como da estratégia da produção.
Para esse gerenciamento devem ser considerados, principalmente, fatores como
previsões de demanda, velocidade de resposta e confiabilidade do fornecimento.
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Vários desses dados não estavam disponíveis para a execução deste estudo.
Entretanto, dois deles puderam ser feitos, como segue.
I.

Muitos autores afirmam que a capacidade deve ser projetada para curto,
médio e longo prazos [22,63,64,66]. Combustível nuclear para reatores de
pesquisa é um produto que não muda significativamente em curto e médio
prazo e sabe-se que seu mercado está em crescimento. Esses fatos
permitiram delimitar o escopo deste trabalho ao planejamento da
capacidade apenas em longo prazo.

II.

Um parâmetro relevante para o dimensionamento da capacidade produtiva
é a medida dessa capacidade[46,65]. É necessário estabelecer um sistema
de mensuração da capacidade, o qual varia conforme a organização e
também pode variar dentro de uma mesma organização. Por exemplo:
pode-se medir a capacidade pelos insumos consumidos e também pelo
volume de produção [47,48,54]. Para este trabalho foi definido como
indicador de medida de capacidade o volume de produção anual em
número de EC. Esse parâmetro foi escolhido, pois o EC tipo placa típico é
o produto cuja demanda está em elevação e é o produto final das fábricas
de combustível nuclear, às quais dirige-se este trabalho.

3.2.1.2 Analisar a demanda, o produto, os materiais e os processos

O conhecimento detalhado dos quatro elementos desta subseção é
fundamental na administração de produção em qualquer área [22,52–55]. Esses
quatro elementos estão intimamente relacionados, de forma que qualquer alteração
em um deles afeta os demais.
Variações da demanda impõem aumentar ou diminuir estoques, bem
como acelerar ou retardar o ritmo de produção. Pode haver demanda por um
produto agora e por outro produto similar, mas não igual, no momento seguinte.
Uma alteração da demanda deste tipo altera o produto, os materiais, os processos
produtivos e o ritmo de produção [46,58,65].
É preciso ter em mente o produto final com clareza. Ou seja, é
necessário saber todos os detalhes técnicos e funcionais sobre o produto final que
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será enviado ao mercado. Esse conhecimento orienta a produção e aumenta as
chances de sucesso da organização [47,55,56].
Quanto aos materiais, faz-se necessário saber em detalhes quais
matérias primas serão usadas diretamente pela organização, quais produtos
intermediários serão produzidos e quais partes e subsistemas serão comprados de
terceiros [51–53].
Processos são os procedimentos executados com as matérias primas,
produtos intermediários e partes compradas com a finalidade de obter-se o produto
final. Os processos precisam ser conhecidos com profundidade, definidos em
detalhes e conhecidos por todos os envolvidos com a produção. Recomenda-se
que sejam escritos e que sua descrição seja exposta a todo o pessoal do chão de
fábrica [49,67].

3.2.1.3 Identificar gargalos e verificar a necessidade de mudanças dos processos

Muitos autores denominam como gargalo o processo que tem o custo
mais alto ou o maior tempo de execução entre todos os demais processos de uma
cadeia produtiva [22,58,63,64,68]. Assim, o gargalo é o processo que mais
influencia negativamente o desempenho da produção de uma fábrica qualquer. Por
este motivo seu estudo é fundamental para a busca da expansão da capacidade
produtiva.
O gargalo é um dos principais temas da Teoria das Restrições
[59,69,70], a qual prevê sua abordagem por dois ângulos. O primeiro deles é o
conhecimento do gargalo em si, buscando identificar sua natureza, suas
características e seu funcionamento. O segundo ângulo é a análise das relações
do gargalo com os demais processos do fluxo produtivo.
Segundo a abordagem por processos [46], a identificação do gargalo
pode se beneficiar de duas formas de considerar a produção de uma fábrica. Essas
duas formas são geralmente denominadas como visão micro ou específica e visão
macro ou geral. A visão micro considera cada processo individualmente e a visão
macro considera conjuntos de processos, que podem ser agrupados em células de
manufatura, centros de trabalho (CT), ou apenas segundo afinidade [51–53,71]. Na
busca pela identificação do gargalo pode-se alternar da visão micro para a macro
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e vice-versa. Essa alternância deve ocorrer levando-se em conta as características
da fábrica, dos processos, dos produtos intermediários e do produto final [47,58].
Grande parte da literatura aponta que uma maneira de expandir a
capacidade produtiva é expandir a capacidade do gargalo [59,68,69]. O
planejamento da expansão do gargalo deve ser feito considerando os seguintes
elementos:
 como essa expansão afetará os processos executados após o gargalo;
 equilíbrio do novo fluxo de produção;
 eventual necessidade de mudança de arranjo físico;
 aspectos particulares da fábrica.
A expansão da capacidade do gargalo acarreta alterações importantes
na natureza e no desempenho desse processo. Essas alterações determinam um
novo fluxo de materiais e de produtos intermediários nos processos próximos ao
gargalo. Esse novo fluxo é maior que o anterior, fato que demanda seu
balanceamento. Esse balanceamento é conseguido por meio de mudanças em
outros processos [54,56,72], podendo afetar toda a fábrica e não apenas os
processos das proximidades do gargalo. Essas mudanças visam a adequação dos
processos, para que cada um deles seja capaz de acomodar as alterações geradas
pela expansão da capacidade do gargalo.

3.2.1.4 Estudar possível novo arranjo físico

É essencial um arranjo físico lógico para que o fluxo de materiais seja
eficiente em toda a fábrica [58,63,64,68]. O novo fluxo de materiais e de produtos
intermediários citado na seção anterior pode surgir em toda a fábrica ou em apenas
parte dela e precisa ser balanceado. Esse balanceamento é conseguido por meio
do estudo da natureza e características do novo fluxo e de suas relações com o
arranjo físico atual [22,53–55]. Essa análise pode indicar a necessidade de
mudanças no arranjo físico atual, para equilibrar o novo e aumentado fluxo de
produção. No caso específico de fábricas de combustível nuclear, as eventuais
mudanças do arranjo físico devem ser feitas dentro das normas de segurança
contra a criticalidade.
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3.2.1.5 Implementar as mudanças e verificar sua eficácia

Todas as atividades citadas anteriormente são de projeto. Neste ponto
passa-se da teoria à prática, por meio da introdução das definições feitas nos
passos anteriores na fábrica real. Além disso, o desempenho de todos os processos
e do eventual novo arranjo físico precisam ser cuidadosamente medidos de
preferência diretamente no chão de fábrica [22,63].

3.2.2 Mão de obra

A mão de obra é um fator de produção considerado primordial por várias
abordagens econômicas [73–75]. Essa importância naturalmente também ocorre
quando se pretende ampliar a capacidade produtiva de uma fábrica. Da mesma
forma como a mão de obra é fundamental para o sucesso de qualquer empresa,
também pode ser o principal fator de seu fracasso, caso não seja adequadamente
administrada [76]. No caso específico deste trabalho, a administração da mão de
obra tem três aspectos principais: qualificação, segurança e quantidade.
Um dos aspectos da qualificação da mão de obra no contexto deste
trabalho é sua capacitação. Ou seja, é necessário capacitar a mão de obra para a
configuração de produção específica que porventura venha a ser implantada em
uma fábrica real de EC tipo placa contendo LEU U3Si2-Al. Essa capacitação poderá
ocorrer por meio de treinamento para aquisição de conhecimento dos processos,
das relações entre os processos, dos requisitos para transporte de produtos
intermediários e dos procedimentos de segurança [46,47]. O treinamento em
segurança deve abranger informações sobre a radiotividade dos produtos
intermediários e sobre os riscos de acidentes químicos, físicos e de criticalidade
[29,35,45,79]. Todo o conteúdo da capacitação precisa ser previamente preparado,
adaptando-o às características particulares da configuração de produção
implementada.
Quanto à segurança dos trabalhadores de instalações nucleares, um dos
principais itens é a limitação da dose de radiação [40,44]. Essa limitação impõe o
monitoramento com dosímetros para medir a dose de radiação recebida por esses
trabalhadores e impõe também limites de tempo durante os quais o trabalhador
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pode exercer suas atividades. De acordo com a dose recebida, o trabalhador
precisa ser afastado de suas funções temporariamente ou definitivamente
[29,40,44]. No caso de expansão da capacidade produtiva de uma fábrica de
combustível nuclear, analogamente ao treinamento citado no parágrafo anterior, os
trabalhadores precisam submeter-se aos controles da área de proteção radiológica.
Esses controles são definidos segundo a configuração de produção que porventura
venha a ser implementada na prática.
No tocante às definições sobre quantidade de mão de obra, estas
dependem do fluxo de produção, do número de turnos de trabalho, do arranjo físico
e das limitações impostas pelas áreas de segurança contra a criticalidade e de
proteção radiológica [57,64,68].
Outro problema relacionado à mão de obra é seu custo. Segue uma lista
de alguns dos componentes de custo de mão de obra em uma fábrica de
combustível nuclear que experimenta crescimento em sua capacidade produtiva:
 novas contratações;
 necessidade de horas extras;
 treinamentos diversos;
 adequação da ergonomia aos novos fluxos de materiais;
 diferentes práticas de segurança.
Pelo exposto anteriormente, percebe-se que a mão de obra requer um
tratamento extenso e complexo. Esses fatos impossibilitaram sua inclusão neste
estudo. Por isso, foi adotada a seguinte hipótese: haverá mão de obra suficiente e
qualificada para executar todas as configurações de produção geradas ao longo
deste trabalho.

3.2.3 Controle da produção

A importância da área de Planejamento e Controle da Produção (PCP)
pode ser demonstrada por seus objetivos, resumidos a seguir [46,47,54,63,80]:
 Economizar matéria prima;
 Buscar processos produtivos econômicos e seguros;
 Usar eficazmente a fábrica para maximizar a produtividade;
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 Aumentar a eficiência pela coordenação de processos;
 Assegurar a entrega de produtos;
 Alocar o trabalhador correto ao trabalho correto e com remuneração
correta;
 Minimizar a rotatividade de trabalhadores;
 Reduzir desperdícios.
O projeto de um sistema de PCP é uma atividade extensa, que vai além
do limite deste trabalho. Entretanto, alguns conceitos dessa área foram
considerados neste trabalho e enriqueceram suas conclusões. Esse conteúdo está
exposto no capítulo 6.
Com relação à qualidade, deve-se ter em mente que ela precisa ser
mantida ou melhorada ao mesmo tempo em que ocorre o aumento de capacidade
produtiva, objeto deste trabalho. Isto é, quando aumenta-se a escala de produção,
é necessário garantir que [58,65,81]:
 As matérias primas tenham qualidade suficiente;
 Os processos sejam conhecidos e bem executados;
 Haja testes de qualidade durante o processo e não apenas no final;
 Os defeitos sejam corrigidos o quanto antes.
Na lista acima estão apresentados alguns dos muitos problemas de
qualidade que precisam ser levados em conta à medida em que se avança na
escala de produção. Dessa maneira, vê-se que a área da qualidade requer um
tratamento extenso e complexo. Assim, adota-se a seguinte hipótese: não há
problemas de qualidade em matérias primas, nem em produtos intermediários e
nem em produtos finais em todos os cenários gerados neste trabalho. Sem a
consideração dessa hipótese, não seria possível desenvolver o modelo de
expansão proposto mais adiante.

3.3 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
A modelagem matemática de sistemas de manufatura traz muitos
benefícios [65,71,72]. Alguns desses benefícios estão listados a seguir.
 Consideração das interações entre partes de um sistema;
 Geração de alternativas para melhoria de desempenho;
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 Geração de informações sobre o balanceamento entre capacidade e
demanda;
 Possibilidade de estudo de cenários de mudanças;
 Análise do sistema antes da implementação de mudanças na prática.
Os benefícios listados motivaram a inclusão de simulação neste
trabalho. Os modelos de simulação de sistemas complexos são uma aproximação
ao sistema real, pois contém abstrações e simplificações da realidade [61,83,85].
Além disso, um modelo de simulação deve ser desenvolvido para um determinado
conjunto de objetivos. De fato, um modelo válido para um objetivo pode não o ser
para outro.
Há várias maneiras matemáticas para modelar sistemas de produção
fabril [92,93]. Possíveis roteiros para essa modelagem são encontrados na
literatura [82,84,86,89–91]. Com base nesses roteiros, foi adaptado e elaborado um
guia passo-a-passo para a construção do modelo de simulação usado neste
trabalho. Este guia é apresentado na sequência.
Guia para modelagem de simulação
1. Análise do problema e coleta de informações;
2. Coleta de dados;
3. Construção do modelo de simulação;
4. Verificação e validação do modelo;
5. Projeto e execução de experimentos de simulação;
6. Análise dos resultados.
Um tipo comum de simulação em computador é a simulação contínua, a
qual acompanha continuamente a dinâmica do sistema ao longo do tempo. Esse
tipo de simulação é baseada em atividades, o tempo é dividido em períodos e o
estado do sistema é atualizado de acordo com as atividades que ocorrem em cada
período.
A Simulação de Eventos Discretos, Discrete Event Simulation (DES)
modela a operação de um sistema como uma sequência discreta de eventos no
tempo. Cada evento ocorre em um determinado instante no tempo e marca uma
mudança de estado no sistema. Assume-se que não há alteração no sistema entre
eventos consecutivos. Dessa forma, a simulação passa diretamente no tempo de
um evento para outro. Dado que DES não precisa simular a cada período de tempo,
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ela geralmente é executada muito mais rápido do que a simulação contínua
correspondente.
Atualmente DES é empregada com sucesso em diferentes áreas da
produção

de

diferentes

fábricas,

tais

como

processamento

em

lotes,

processamento contínuo, planejamento da capacidade e sequenciamento de
operações (job floor scheduling) [80,94–96]. Esses fatos levaram à escolha de DES
para a simulação computacional realizada neste trabalho.
Simulação DES pode ser realizada com diferentes softwares, tais como
Simul8, ProModel e AutoMod [97]. Neste trabalho foi usado o software ARENA® da
empresa Rockwell Automation [98], pelos seguintes motivos:
 ARENA® é o primeiro da lista das 10 melhores e mais usadas ferramentas
de simulação na atualidade [97,99];
 a versão acadêmica do ARENA® está disponível para alunos da
Universidade de São Paulo por meio de seu acordo com a Rockwell
Automation sobre licenças de uso desse software.
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4 METODOLOGIA

Conforme citado anteriormente, a contribuição deste trabalho se dá pela
aplicação de conceitos de administração da produção à expansão de fábricas de
EC tipo placa típicos carregados com LEU U3Si2-Al. Essa aplicação de conceitos
constitui a hipótese que deverá ser testada. Em outras palavras, pretende-se
verificar se essa aplicação responde à questão de pesquisa mencionada
anteriormente. Portanto, a metodologia geral deste trabalho é a dedutiva, ou seja,
aquela que testa a teoria que embasa um estudo [50,100,101]. Entretanto, dentro
da metodologia geral há outras duas, como segue.
Conforme mencionado anteriormente, a administração da produção é
uma área de conhecimento situada na interface entre as ciências naturais e as
sociais [67,102,103]. Assim, surge a necessidade de usar tanto a metodologia das
ciências naturais, como a das ciências sociais. A metodologia típica das ciências
naturais é a quantitativa e a das sociais, a qualitativa. Por isso, neste trabalho estão
presentes tanto a metodologia quantitativa, como a qualitativa [50,102,103].
Para a parte de engenharia nuclear será usada a metodologia de
levantamento de dados quantitativos e qualitativos, típica das ciências naturais
[100]. No tocante à administração da produção, há duas partes como segue [72]:
 o teste do modelo proposto mais adiante enquadra-se na metodologia de
estudo de caso e
 a geração dos cenários e a construção de seus respectivos modelos de
simulação correspondem à modelagem quantitativa.
A realização deste trabalho se deu pelos seguintes dois grupos de
atividades:
1. Proposição de um modelo para expansão da capacidade produtiva de
fábricas de EC tipo placa típicos carregados com LEU U3Si2-Al e
2. Teste e avaliação do modelo proposto.
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4.1 PROPOSIÇÃO DE UM MODELO PARA A EXPANSÃO DA CAPACIDADE
O modelo para expansão da capacidade produtiva de fábricas de EC tipo
placa típicos carregados com LEU U3Si2-Al apresentado a seguir foi estabelecido
por meio de
 adaptações do modelo genérico da seção 3.2.1 e
 considerações provenientes da parte prática deste trabalho, exposta na
seção 4.2.

Modelo proposto
1. Definir as estratégias da organização e da produção;
2. Identificar o gargalo;
3. Aumentar a capacidade do gargalo;
4. Se necessário, alterar o arranjo físico;
5. Verificar o risco de criticalidade na nova configuração;
6. Verificar se a demanda está atendida.

O passo 2 do modelo genérico da seção 3.2.1 trata da análise de
demanda, produto, materiais e processos. Nota-se que esse passo do modelo
genérico não faz parte do modelo proposto. Os motivos para essa exclusão são:
 a demanda tem tratamento próprio no passo 6 do modelo proposto e
 produto, materiais e processos são conhecidos e estão apresentados nas
seções de engenharia nuclear e de teste do modelo.
Também se percebe que os passos 6 e 7 do modelo genérico da seção
3.2.1 foram excluídos do modelo proposto, dado que este é um trabalho conceitual.
O detalhamento dos passos do modelo proposto consta das seções
subsequentes.

4.2 TESTE E AVALIAÇÃO DO MODELO PROPOSTO

Uma das partes do teste e da avaliação do modelo proposto foi a
simulação por eventos discretos (DES). Como em qualquer simulação em
computador, DES precisa de dados. Os dados foram obtidos da fábrica de
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combustível nuclear pertencente ao Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares, IPEN, que integra a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, e
está localizado em São Paulo, SP. Essa fábrica produz EC tipo placa para um reator
nuclear de pesquisa, o qual também pertence ao IPEN. A fábrica de combustível
nuclear do IPEN produz LEU U3Si2-Al por meio da hidrólise de UF6 e usa esse
combustível em seus EC.
O teste seguiu os conceitos da metodologia de estudo de caso citada
anteriormente. Para realizar esse teste, o modelo foi aplicado à fábrica de
combustível nuclear do IPEN, usando os dados dessa fábrica. A avaliação foi feita
mediante a comparação dos resultados da simulação DES detalhada mais adiante.

4.2.1 Aplicação do modelo proposto à fábrica de combustível nuclear do IPEN

A época da coleta de dados para este trabalho corresponde ao período
de março a novembro de 2014 e foi chamada de situação inicial. A coleta de dados
foi feita por meio de consulta à literatura disponível internamente ao IPEN e também
presencialmente na fábrica, conforme detalhado em seções subsequentes. Cada
passo da aplicação do modelo proposto teve tratamento específico, conforme
exposto a seguir.

4.2.1.1 Passo 1: Definir as estratégias da organização e da produção
Conforme mencionado anteriormente, as definições das estratégias da
organização e da produção são tarefas da alta gerência. Com relação à fábrica de
combustível nuclear do IPEN, foram obtidas informações sobre essas decisões
durante a coleta de dados para este trabalho. Essas informações constituem as
estratégias da organização e da produção usadas e estão listadas a seguir.


A instituição produz e consome seu próprio combustível nuclear;



A instituição não fornece esse combustível a terceiros;



O único combustível produzido é LEU U3Si2–Al;



O único produto final é um EC tipo placa típico contendo LEU U3Si2–Al;



A rota de produção inclui a hidrólise de UF6.
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As estratégias mencionadas são típicas de fábricas de combustível
nuclear para reatores de pesquisa [39,45,104]. Ou seja, as características da
fábrica do IPEN são comuns a outras fábricas de combustível nuclear para reatores
de pesquisa. Esse fato indica que a realização de um estudo de caso sobre a fábrica
do IPEN está apropriada aos objetivos do presente trabalho, conforme exposto na
revisão bibliográfica, item 3.2.1.1.
As estratégias da organização e da produção fazem parte das condições
de contorno, ou seja, considera-se que não serão alteradas no contexto deste
trabalho. Assim, essas estratégias correspondem ao cumprimento do passo 1 do
modelo proposto.

4.2.1.2 Passo 2: Identificar o gargalo
Uma das condições básicas para a identificação do gargalo é o
conhecimento detalhado dos processos. Por esse motivo, este trabalho iniciou-se
com o estudo dos processos produtivos da fábrica de combustível nuclear do IPEN.
Conforme mencionado, esse estudo foi feito por meio de consulta à documentação
disponível internamente ao IPEN e também à literatura científica. A esta consulta,
acrescentou-se a referida coleta de dados, a qual foi feita presencialmente por
aproximadamente oito meses em todas as áreas e departamentos daquela fábrica.
Seguem-se os registros gerados pela coleta de dados:
 todos os processos de fabricação;
 sequenciamento dos processos;
 tempo de execução de cada processo;
 arranjo físico;
 fluxos de materiais, produtos intermediários, pessoas e informações;
 características técnicas dos equipamentos e ferramentas de trabalho;
 procedimentos de trabalho;
 número e formação dos trabalhadores;
 medidas de segurança.
Os dados obtidos, gerados com os registros, têm um volume
considerável, motivo pelo qual estão organizados e apresentados nas seções
seguintes.
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4.2.1.2.1 Criticalidade na situação inicial
O projeto da fábrica de combustível nuclear do IPEN e também o projeto
dos processos dessa fábrica datam da década de 1970 e foram fortemente
influenciados por medidas de segurança contra criticalidade nuclear. Algumas
delas estão descritas a seguir.
O hexafluoreto de urânio de baixo enriquecimento (LEU UF6) é a matéria
prima essencial para a fabricação de LEU U3Si2-Al. Assim, a própria matéria prima
da fábrica já contém material físsil capaz de causar acidentes de criticalidade. Por
isso o lote de produção foi definido em 3,0 kg UF6, valor consideravelmente inferior
à sua massa crítica [21].
Por outro lado, o lote de produção é transformado química e fisicamente
em todos os processos da fábrica de combustível nuclear do IPEN. Ou seja, todos
os processos lidam com material capaz de causar acidente de criticalidade. Por
isso a segurança contra a criticalidade também impõe controle estrito sobre a
quantidade equivalente de urânio que transita pela fábrica em seus diversos
processos. Como consequência, os processos da fábrica de combustível nuclear
do IPEN foram projetados em função do lote de 3,0 kg de UF 6. Ou seja, nenhum
processo da fábrica de combustível nuclear do IPEN processa mais que a
quantidade de urânio equivalente a 3,0 kg de UF6.
Além disso, a fábrica de combustível nuclear do IPEN é dividida em
centros de trabalho (CT), cada um deles responsável pela execução de diversos
processos. O modo de operação dessa fábrica impõe que um lote de produção
precisa acabar de ser processado por um certo CT e ser enviado ao próximo CT,
antes de que outro lote possa ser admitido nesse CT. Dessa forma garante-se a
presença de apenas um lote de produção por vez em cada CT. Desse modo, não
ocorre a presença de dois lotes de produção ao mesmo tempo no mesmo CT, fato
que poderia levar à criticalidade. Esse modo de operação também foi determinado
para cumprir com a segurança contra a criticalidade nuclear e é denominado como
processamento em lotes, batch processing.
As características de segurança contra a criticalidade da fábrica de
combustível nuclear do IPEN levaram à definição de duas partes importantes deste
trabalho:
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 o lote de produção considerado é o mesmo da realidade, ou seja, 3,0 kg de
UF6;
 o foco é dado ao transcurso desse lote por todos os processos produtivos
da fábrica de combustível nuclear do IPEN.

4.2.1.2.2 Mapeamento de processos e coleta de dados
Foram usadas as visões macro e micro para aumentar a compreensão
dos processos existentes na fábrica de combustível nuclear do IPEN. As duas
abordagens foram importantes também para levar em conta os reflexos da
segurança contra a criticalidade no modo de operação da fábrica e em seus
processos. Por isso o mapeamento de processos e a coleta de dados contém
grande quantidade de informações, que ficam mais claramente expostas em
seções separadas. É o que se faz a seguir.

4.2.1.2.3 Visão macro
Na situação inicial, a fábrica de combustível nuclear do IPEN estava
dividida em quatro centros de trabalho (CT), cada um deles responsável pela
execução de diversos processos. Entretanto, na visão macro, encara-se cada CT
como uma única unidade de processamento, sem considerar seus processos
individuais. Na Figura 2 está esquematizada a visão macro da fábrica de
combustível nuclear do IPEN em sua situação inicial.
Na Figura 2 vê-se que a fábrica em questão era constituída por três
edifícios, sendo que dois deles abrigavam os CT 1 e 2 respectivamente e o terceiro
edifício abrigava os CT 3 e 4. As linhas tracejadas indicam produtos intermediários
e acabados e as linhas coloridas indicam diferentes matérias primas sendo
entregues em diferentes CT. A distância entre os edifícios era de aproximadamente
200 metros.
O tempo que um lote de produção necessita para “atravessar” uma
estação de trabalho, ou seja, ser transformado por uma certa estação de trabalho,
é chamado tempo de atravessamento, mais conhecido como lead time (L). Os lead
times dos quatro CT da fábrica de combustível nuclear do IPEN na situação inicial
estão expostos na Tabela 2.
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Figura 2 - Esquema da fábrica de combustível nuclear do IPEN

CT 4

Entrega
do EC

CT 3

Laminação e montagem do EC Fabricação de briquetes

Matérias primas
3

U3Si2
Matérias primas
1

CT 2
Fundição de U 3Si2
UF4
CT 1

Matérias primas
2

Hidrólise de UF 6

Tabela 2 - Lead times dos centros de trabalho

Centro de trabalho – CT
Lead time (L) em dias

1

2

3

4

Total

5,63

2,59

2,13

7,06

17,41

Fonte: autor da tese

O CT com maior lead time na Tabela 2 é o CT 4. Esse fato caracteriza
esse CT como o gargalo da situação inicial e será retomado mais adiante. Os dados
da Tabela 2 permitem obter o ritmo de produção da fábrica em sua situação inicial.
Para tanto, esquematiza-se o processamento dos quatro primeiros lotes de
produção por meio do gráfico de Gantt da Figura 3. Nessa figura, a cor azul
representa o primeiro lote de produção, a amarela, o segundo, a lilás, o terceiro e
a verde, o quarto lote. As seguintes hipóteses foram adotadas para o levantamento
do gráfico de Gantt da Figura 3:
a. No eixo horizontal consta o tempo de produção em dias úteis;
b. No eixo vertical estão representados os quatro CT da fábrica de combustível
nuclear do IPEN;
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c. Há mão de obra capacitada e suficiente para manter a produção em todos os
CT no ritmo indicado na Figura 3.

Figura 3 - Gráfico de Gantt

Dias 1 2 3 4 5 6 7

12 13

18 19

25

32

39

CT 1
CT 2
CT 3
CT 4
Fonte: autor da tese
Lote 1 – Azul, Lote 2 – Amarelo, Lote 3 – Lilás, Lote 4 – Verde

Pelo gráfico da Figura 3 conclui-se que o gargalo é o CT 4, devido à fila
de produtos intermediários que se forma antes desse CT. Ou seja, os demais CT
realizam suas tarefas em menos tempo que o CT 4, fato esperado com os dados
da Tabela 2. Dessa forma, a velocidade máxima de toda a produção é limitada pelo
lead time do CT 4.
A forma de programar a produção correspondente à Figura 3 é chamada
de programação para a frente [61,93,105]. Uma característica dessa forma de
programação é a possível geração de filas. Isto se dá neste caso, pois formam-se
filas de produtos intermediários antes do CT 4. Essa fila de produtos intermediários
aumenta o risco de criticalidade, motivo pelo qual deve ser evitada. Uma forma de
evitar tais filas é a chamada programação de produção para trás, ilustrada no
Gráfico de Gantt da Figura 4.
Na Figura 4 observa-se que não há filas de produtos intermediários.
Esse tipo de programação da produção dá-se da seguinte forma: programa-se o
primeiro lote até o gargalo e subordina-se a programação dos demais lotes à
programação do gargalo [61,93,105]. Uma consequência da programação para trás
é que mais matéria prima fica no almoxarifado em seu estado inicial. Esse fator é
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importante em uma fábrica de combustível nuclear, pois contribui para a segurança
contra a criticalidade.
Figura 4 - Programação “para trás”

Dias 1 2 3 4 5 6 8

13 15 18 20 22 25

27

32

39

CT 1
CT 2
CT 3
CT 4
Fonte: autor da tese
Lote 1 – Azul, Lote 2 – Amarelo, Lote 3 – Lilás, Lote 4 – Verde

Nas Figuras 3 e 4 vê-se que o primeiro EC é acabado no 18º dia de
produção, o segundo, no 25º e assim sucessivamente. Dessa forma, é produzido
um EC a cada sete dias úteis. Esse tempo é geralmente denominado tempo de
ciclo, (C) [55,59,69]. Portanto o tempo de ciclo total dessa fábrica na situação inicial
era de 7 dias úteis.
Cabe assinalar que o lote de produção continha matéria-prima suficiente
para produzir 24 PC. No entanto, o EC continha apenas 18 PC. Portanto, ao final
do processamento de um lote real, eram produzidos um EC e 6 PC. Essas 6 PC
sobressalentes eram usadas como estoque de segurança para o processo
produtivo.
Os gráficos das Figuras 3 e 4 também permitem estimar a produção
anual. Para tanto, eles foram estendidos pelo período total de um ano, otendo-se
28 EC produzidos. Esse resultado se deve ao fato de que a produção só entra em
regime contínuo após o 18º dia útil do ano.
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4.2.1.2.4 Visão micro
Nesta visão, considera-se cada processo individualmente. Como citado,
em cada CT são executados diversos processos produtivos. Nas Tabelas 3, 4, 5 e
6 estão apresentados alguns dados coletados na situação inicial, correspondendo
aos respectivos processos. Nessas tabelas estão expostas as atividades
executadas em cada CT, os tempos de cada processo e a numeração em ordem
ascendente de execução, ou seja, seu sequenciamento.

Tabela 3 - Processos do CT 1

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Processos
Recebimento do cilindro contendo UF6
Preparação para a transferência de UF6
Transferência de UF6 do cilindro para a ampola
Preparação para a hidrólise do UF6 na ampola
Hidrólise do UF6 contido na ampola
Preparação para a precipitação do UF4
Precipitação do UF4
Lavagem e filtragem do UF4
Secagem do UF4
Desidratação do UF4
Lead time total em horas
Lead time total em dias

Lead time (horas)
0,80
2,45
3,66
2,54
3,74
1,70
4,28
1,83
17,50
6,50
45,00
5,63

Fonte: autor da tese

Os dados das Tabelas 3 a 6 refletem o fluxo real de materiais e produtos
intermediários pelo chão da fábrica, pois foram coletados e medidos
presencialmente durante sua execução em seus respectivos centros de trabalho,
com seus respectivos equipamentos, operadores e procedimentos.
É importante ressaltar que o sequenciamento de processos apresentado
nas Tabelas 3, 4, 5 e 6 corresponde ao Caminho Crítico da produção do EC em
questão. Isto é, cada operação dessas tabelas depende da operação anterior para
ser executada, conforme consta também na literatura [21,46,106,107]. Este fato é
relevante para possíveis alterações de arranjo físico que se façam necessárias em
31

alguns cenários de produção gerados neste trabalho. Por esse motivo, assume-se
a hipótese de que o sequenciamento de processos das Tabelas 3 a 6 não será
alterado, seja qual for a mudança sugerida pelos cenários expostos mais adiante.

Tabela 4 - Processos do CT 2

Nr.
11
12
13
14
15
16
17

Lead time (horas)
Processos
Montagem do cadinho com a mistura UF4-Mg
2,35
Redução do UF4 a urânio metálico
7,28
Desmontagem do cadinho e medição da densidade hidrostática
0,84
Decapagem do urânio metálico
0,56
Montagem do cadinho com urânio metálico e silício
1,18
Fusão e refino da liga intermetálica U3Si2
8,20
Medição da densidade hidrostática do tarugo de U3Si2
0,34
Lead time total em horas
20,75
Lead time total em dias
2,59

Fonte: autor da tese

Tabela 5 - Processos do CT 3

Nr.
18
19
20
21
22

Processos
Moagem e classificação do pó de U3Si2
Homogeneização do pó de U3Si2 com pó de Al
Prensagem da mistura U3Si2 e Al
Controle dimensional dos briquetes
Desgaseificação dos briquetes
Lead time total em horas
Lead time total em dias

Lead time (horas)
1,87
6,28
2,40
2,76
3,69
17,00
2,13

Fonte: autor da tese

As unidades de tempo usadas nas Tabelas 3 a 6 são horas de trabalho
e dias úteis, com oito horas de trabalho em cada dia. Na Tabela 3 estão
apresentados dados coletados no CT 1. A hidrólise de UF6 é feita nesse setor, fato
que o torna particularmente vulnerável à criticalidade, devido à água usada nesse
processo. Este fato requer cuidados especiais, caso seja necessário mudar o
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arranjo físico desse setor. O produto final do CT 1 é UF4 na forma de pó, que é um
dos produtos intermediários da fábrica de combustível nuclear do IPEN, pois é
enviado ao CT 2 para o prosseguimento de seu processamento.
Na Tabela 4 estão apresentados dados coletados no CT 2. O produto
final desse CT é o tarugo da liga intermetálica de U3Si2. Esse é outro produto
intermediário na situação inicial, pois é enviado ao CT 3 para o prosseguimento de
seu processamento. Na Tabela 5 estão apresentados dados coletados no CT 3,
cujo produto final é o briquete de U3Si2-Al.
Tabela 6 - Processos do CT 4
Nr.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Processos
Recebimento das placas de alumínio
Preparação das placas de revestimento e de moldura
Decapagem dos revestimentos e das molduras
Montagem do conjunto
Soldagem do conjunto
Laminação a quente e recozimento
Inspeção para blister
Laminação a frio
Pré-corte
Quatro processos em PC
Corte final
Caldeamento
Controle dimensional e segunda radiografia de PC
Teste de esfregaço
Decapagem das placas e componentes do EC
Montagem do EC
Controle de qualidade
Fixação do bocal
Fixação do pino de manipulação
Controle dimensional do EC
Limpeza e embalagem do EC
Entrega do EC
Lead time total em horas
Lead time total em dias

Lead time (horas)
1,67
3,28
4,55
1,12
1,50
8,83
0,54
1,08
3,43
8,37
2,86
2,21
3,89
1,67
6,33
6,82
3,37
1,06
0,86
0,96
1,12
0,48
56,50
7,06

Fonte: autor da tese
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Na Tabela 6 estão apresentados dados coletados no CT 4. O produto
final desse CT é o EC acabado, que é o produto final da fábrica, como mencionado.
No CT 4 são recebidos diversos materiais e produtos intermediários, como se
segue:
 Briquetes de LEU U3Si2-Al do CT 3;
 Placas de alumínio de fornecedores externos;
 Componentes estruturais do EC também de fornecedores externos.
O “conjunto” mencionado na Tabela 6 é composto pela junção de um
briquete de U3Si2-Al, uma moldura em alumínio e duas placas de revestimento,
também em alumínio. Ainda na Tabela 6, o processo número 32 é chamado de
“quatro processos em PC” pois abrange os processos de primeira radiografia das
PC, inspeção para identificação de blisters nas PC, marcação das PC e
identificação das PC. Cada um desses quatro processos ocorre imediatamente
após a conclusão do anterior e todos eles são realizados na mesma estação de
trabalho. Essas características indicam ser pouco provável que esses quatro
processos venham a ser executados separadamente, mesmo com mudanças no
arranjo físico da fábrica. Por esses motivos, esses quatro processos foram
agrupados em apenas um, conforme exposto na Tabela 6.
Finalmente, cabe ressaltar que os processos 23, 24 e 25 da Tabela 6
são os únicos que não pertencem ao Caminho Crítico de Produção em toda a
fábrica. Esses processos são executados simultaneamente aos processos do CT 3.
Assim, seus tempos não foram considerados na simulação, ou seja, o lead time do
CT 4 apresentado na Tabela 6 não inclui os tempos desses três processos.

4.2.1.2.5 Identificação do gargalo
Os dados coletados, organizados e apresentados nas seções anteriores
são suficientes para identificar o gargalo, tarefa que foi executada por meio de duas
estratégias diferentes e expostas mais adiante. Esses fatos asseguram o
cumprimento do passo 2 do modelo proposto.
Por outro lado, para cada uma das duas estratégias para identificação
do gargalo foi desenvolvida uma maneira diferente para aumentar a sua
capacidade, que é o próximo passo do modelo proposto. As duas estratégias
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citadas são mais facilmente compreendidas, se apresentadas em conjunto com
suas respectivas maneiras de aumentar a capacidade do gargalo. É o que se faz
nas próximas seções.

4.2.1.3 Passo 3: Aumentar a capacidade do gargalo
Uma técnica frequente para identificar o gargalo é buscar o processo de
maior tempo de execução e de maior custo dentre todos os processos de uma
cadeia produtiva [59,63,68,69]. Por essa técnica, o gargalo da fábrica de
combustível nuclear do IPEN em sua situação inicial é o processo de maior tempo
de execução entre todos os processos de toda a fábrica, descritos nas Tabela 3 até
6. Esse tempo corresponde ao processo número 9 do CT 1, secagem de UF4,
mencionado na Tabela 3. Porém, esse gargalo demonstra-se inadequado,
conforme exposto a seguir.
De acordo com a visão macro exposta na Tabela 2, o lead time do CT 1
é menor que o lead time do CT 4. Ou seja, o CT 1 é menos crítico que o CT 4.
Assim, a definição do gargalo como qualquer processo do CT 1 e sua respectiva
ampliação acarretam as seguintes consequências:


Custo para aquisição de equipamento para o aumento da capacidade desse
gargalo;



Aumento da fila de produtos intermediários na entrada do CT 4;



Não há aumento da produção anual da fábrica.
Pelo exposto acima, nota-se que é inadequado identificar o gargalo

como qualquer processo do CT 1 na situação inicial da fábrica de combustível
nuclear do IPEN. Ainda de acordo com a visão macro exposta na Tabela 2, o
gargalo é o CT 4, pois é o CT com o maior lead time naquela tabela. Este fato
motivou a busca por outras estratégias para identificação do gargalo e para
ampliação de sua capacidade, conforme consta das seções a seguir.

4.2.1.3.1 Estratégia tradicional
Esta estratégia aproxima-se das técnicas encontradas na literatura e por
isso foi nomeada como tradicional. Nesta estratégia agrega-se a visão macro à
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visão micro e preconizam-se dois passos para a identificação do gargalo, como se
segue:
A. Buscar o CT com o maior tempo de processamento, isto é, identificar o
gargalo pela visão macro, e
B. Buscar o processo com maior tempo de processamento dentro do CT
definido no passo A, conforme a visão micro.
De acordo com esta estratégia, deve-se identificar o gargalo dentro do
CT 4. Esse é o processo 28, Laminação a quente e recozimento, da Tabela 6.
Assim, cumpre-se o passo 2 do modelo proposto pela estratégia tradicional.
Quanto ao aumento da capacidade do gargalo, admite-se que a
metodologia tradicional duplique essa capacidade. Esse aumento de capacidade
geralmente é feito por meio da aquisição de novos equipamentos [64,69]. Os
detalhes sobre como essa capacidade é expandida não são abordados, porque vão
além do escopo deste trabalho. Considera-se que dobrar a capacidade do gargalo
tenha dois efeitos:
• O processo do gargalo passa a ser executado em metade do tempo, e
• O tempo de processamento total é diminuído.
Assim, a estratégia tradicional é uma maneira de realizar também o
passo 3 do modelo proposto

4.2.1.3.2 Estratégia da divisão
Os resultados da estratégia tradicional mostraram-se insatisfatórios
perante a realidade da fábrica de combustível nuclear do IPEN, observada durante
a coleta de dados. Esses fatos motivaram a elaboração de uma outra estratégia,
que foi chamada estratégia da divisão. Esse nome lhe foi dado, pois esta determina
que o aumento da capacidade do gargalo se dê pela divisão de um CT.
A estratégia da divisão baseia-se na visão macro, isto é, a definição do
gargalo é feita pela busca do CT com maior lead time em uma dada configuração
de produção. Para a situação inicial da fábrica, a estratégia da divisão identifica o
gargalo como o CT com maior valor de lead time na Tabela 2, ou seja, o CT 4.
Dessa forma está cumprido o passo 2 do modelo proposto pela estratégia da
divisão.
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Esta estratégia prevê que a capacidade do gargalo seja aumentada por
meio da divisão do CT identificado como gargalo. A divisão de um CT é possível
porque em cada CT são realizados vários processos produtivos, os quais podem
ser executados separadamente. Seguem os critérios adotados para a divisão dos
CT pela estratégia da divisão:


Buscar o equilíbrio entre as somas dos lead times dos CT resultantes;



Manter agrupados processos que usem os mesmos equipamentos e



Manter o sequenciamento dos processos.
O equilíbrio entre os lead times totais dos novos CT corresponde ao fator

de aumento da capacidade do CT original, definido como gargalo. Assim, quanto
melhor esse equilíbrio, maior será o aumento da capacidade do gargalo segundo
esta estratégia.
Assume-se a hipótese que os CT resultantes da divisão sejam seguros
contra a criticalidade, conforme mencionado na seção 3.1.3. Dessa forma pode ser
processado um lote de produção em um dos novos CT ao mesmo tempo em que
outro lote pode ser processo no outro CT resultante da divisão do CT original.
É importante ressaltar que na estratégia da divisão não há alteração de
processos individuais. Por isso, a soma dos lead times dos novos CT é igual ao
lead time do CT que os originou. Da mesma forma, o lead time total da fábrica é
sempre o mesmo. No caso da fábrica de combustível nuclear do IPEN o lead time
total é de 17,41 dias úteis, conforme consta na Tabela 2. Assim, a estratégia da
divisão é outra maneira de cumprir também o passo 3 do modelo proposto.

4.2.1.4 Passo 4: Se necessário, alterar o arranjo físico
O aumento da capacidade do gargalo determinado na seção anterior
pode impor mudanças no fluxo de materiais pela fábrica e em seu arranjo físico.
Para tanto, é necessário conhecer em detalhes o aumento de capacidade proposto.
Alguns desses detalhes referem-se ao tipo de aumento de capacidade efetuado.
Isto é, a capacidade do gargalo foi conseguida por meio de:
 novo equipamento ou
 aumento de capacidade do equipamento anterior ou
 mudança no processo ou
37

 aumento de turnos de trabalho ou
 horas extras ou
 uma combinação desses fatores.
Todos esses detalhes precisam ser conhecidos na implementação
prática do modelo proposto. Além disso, também precisa ser conhecida com
profundidade a relação entre cada fator relacionado ao aumento de capacidade,
bem como seus impactos no fluxo de materiais intermediários e matérias primas.
Por sua vez, esses impactos determinarão se será ou não necessário alterar o
arranjo físico.
As atividades descritas no parágrafo anterior são bastante extensas, fato
que levou à adoção da seguinte hipótese neste trabalho: considera-se que todas
as configurações de produção geradas têm fluxos de materiais equilibrados e
arranjos físicos adequados. Assim, assume-se cumprido o passo 4 do modelo
proposto.

4.2.1.5 Passo 5: Verificar o risco de criticalidade na nova configuração
A situação inicial da fábrica de combustível nuclear do IPEN é sub-critica
e provê segurança contra a criticalidade por meio de vários fatores citados
anteriormente. Entretanto, essa segurança pode ser perdida devido às mudanças
nos fluxos de materiais e no eventual novo arranjo físico, ocorridos após o aumento
de capacidade. Por isso, essas mudanças necessitam ser estudadas pela equipe
de segurança nuclear, antes de serem implementadas na prática, para garantir que
o sistema continue sub-crítico, conforme previsto pelas normas [44,45]. Pode-se
tomar como parâmetro a distância de 2 metros entre novos cenros de trabalho.
Essa distância é segura contra a criticalidade, conforme consta de relatórios
técnicos do Centro de Engenharia Nuclear do IPEN [108]. Assim, assume-se que
toda e qualquer configuração de produção gerada neste estudo será sub-crítica
[79]. Assim, cumpre-se o passo 5 do modelo proposto.

4.2.1.6 Passo 6: Verificar se a demanda está atendida
A idéia que embasa o passo 6 é a seguinte: A ampliação da capacidade
do gargalo acarreta o aumento da capacidade de toda a fábrica, levando a um nível
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de produção mais elevado. Se esse novo nível atender à demanda, a ampliação de
capacidade produtiva já terá sido suficiente. Caso contrário, é necesário aumentar
a capacidade novamente. Isto é feito repetindo-se a aplicação do modelo proposto,
voltando ao passo 2. Não se retomou o modelo pelo passo 1 porque não são
consideradas quaisquer alterações no passo 1, como mencionado anteriomente.
Por outro lado, não foi estabelecido um limite para a demanda, pois
deseja-se testar a eficácia do modelo proposto em diferentes esquemas de
produção. Desta forma, a demanda pode ser tão alta quanto a produção prevista,
para fins deste trabalho. Assim, está satisfeito o passo 6 do modelo proposto.

4.2.2 Cenários

A metodologia empregada nesta seção é conhecida como modelagem
quantitativa [50]. Neste trabalho denominou-se cenário a uma determinada
configuração de produção. A configuração de produção da fábrica de combustível
nuclear do IPEN em sua situação inicial, descrita nas seções anteriores, foi
chamada de cenário 1. O aumento da capacidade do gargalo, o novo fluxo de
materiais dele decorrente, o eventual novo arranjo físico e o novo nível de produção
caracterizam uma nova configuração de produção, ou seja, um novo cenário. Neste
trabalho considera-se que a principal alteração entre um cenário e seu subsequente
seja o aumento da capacidade do gargalo. A numeração dos cenários é
ascendente. Assim, cenários de números elevados correspondem às configurações
de produção com capacidade produtiva maior que cenários de números mais
baixos. Na Tabela 7 estão apresentadas as hipóteses válidas para todos os
cenários.
Foi necessário adotar as hipóteses de 2, 3 e 4 da Tabela 7 por falta de
dados referentes à qualidade e à mão de obra. As hipóteses 1, 5 e 6 foram adotadas
como condições de contorno adicionais às estratégias da organização e da
produção, apresentadas anteriormente.
Os procedimentos adotados para cada cenário foram:
1. parte-se de um cenário do qual são conhecidos o gargalo e a produção
anual;
2. aumenta-se a capacidade do gargalo;
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3. o aumento de capacidade configura o próximo cenário;
4. aplica-se a simulação DES com o gargalo ampliado;
5. toma-se o valor da produção anual retornado pela DES;
6. retorna-se ao passo 1 com os dados gerados nos passos 3 e 5.

Tabela 7 - Hipóteses adotadas para todos os cenários

Nr.

Hipótese

1

O fornecimento de UF6 é continuo e suficiente;

2

A qualidade do UF6 é suficiente para acionar todos os processos;

3

Não há perdas devido à qualidade em toda a fábrica;
A mão de obra é suficiente e está treinada para executar todos os
processos;
O tempo de produção é de 210 dias úteis ao ano, ou seja,
aproximadamente dez meses de produção
O tempo de operação é de oito horas por dia.

4
5
6

Fonte: autor da tese

Os procedimentos de 1 a 6 foram repetidos conforme exposto mais
adiante. Na Figura 5 ilustra-se a dinâmica das repetições desses procedimentos.
Os procedimentos de 1 a 6 foram repetidos 15 vezes para a estratégia tradicional
e 7 vezes para a estratégia da divisão. Em outras palavras, foram gerados 15
cenários para a estratégia tradicional e 7 para a estratégia da divisão. Ambas as
estratégias partem do cenário 1. Assim, tem-se:

a) Cenários da estratégia tradicional
Conforme mencionado, esta estratégia reduz pela metade o tempo de
processo do gargalo. Esse novo tempo é então atribuído ao gargalo, fato que gera
o próximo cenário. Dessa forma, o cenário 2 inclui a ampliação do gargalo do
cenário 1, o cenário 3 inclui a ampliação do gargalo do cenário 2 e assim
sucessivamente. A repetição da aplicação desta estratégia foi interrompida no
cenário 16, pois seu aumento produção de um cenário para o próximo é menor que
o da estratégia da divisão, conforme exposto na seção de resultados. Dessa forma
os números dos cenários da estratégia tradicional vão de 2 até 16.
40

Figura 5 - Dinâmica de geração e simulação dos cenários

Cenário do qual são conhecidos o gargalo e a produção anual

Resultado da
simulação: nova
produção anual

Identificação
de um novo
gargalo

Ampliação da
capacidade do
gargalo

Simulação em computador
Fonte: autor da tese

b) Cenários da estratégia da divisão
Conforme mencionado, esta estratégia divide o CT considerado como
gargalo. A divisão desse CT aumenta sua capacidade, fato que gera o próximo
cenário. Foi mantida a numeração ascendente dos cenários para facilitar sua
identificação. Dessa forma, o cenário 17 incorpora a ampliação da capacidade do
gargalo do cenário 1, conforme previsto pela estratégia da divisão. O cenário 18
inclui a ampliação do gargalo do cenário 17 e assim sucessivamente. A repetição
da aplicação da estratégia da divisão foi interrompida no cenário 23, pois a melhor
maneira de ampliar a capacidade do gargalo desse cenário é fazê-lo em um
processo isolado. Mas alterar um único processo diverge da estratégia da divisão,
fato que motivou sua conclusão. Dessa forma os números dos cenários da
estratégia da divisão vão de 17 até 23.

4.2.3 Simulação

Na seção 3.3 está apresentado o guia para modelagem de simulação
usado neste trabalho. A elaboração dos passos 1 e 2 desse guia foi feita e
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apresentada nas seções anteriores. O passo 3 desse guia está exposto na seção
a seguir.

4.2.3.1 Construção do modelo de simulação
Os fluxogramas são representações visuais das etapas de um processo
ou sistema e os explicam com bastante clareza por meio de símbolos e texto
[83,85,109]. Por isso, eles permitem entender rapidamente a essência dos fluxos
de processos e sistemas e servem de base para a programação de algoritmos em
computador. Desse modo, é interessante dispor-se de fluxogramas dos cenários,
antes de iniciar a simulação. As definições da maneira de elaborar fluxogramas e
de seus elementos constituintes encontram-se na literatura [83,85]. Como exemplo,
apresenta-se a Figura 6, onde consta o fluxograma para os cenários de 1 até 16.
O fluxograma da Figura 6 baseia-se na visão macro da fábrica de
combustível nuclear do IPEN em sua situação inicial. Os blocos de espera à direita
do fluxograma indicam a realidade observada durante a coleta de dados. Ou seja,
um lote de produção não entra em um CT qualquer, caso esse CT esteja
processando o lote de produção anterior, devido à segurança contra a criticalidade.
O fluxograma da Figura 6 corresponde ao cenário 1 e serviu de base para a
elaboração do modelo de simulação desse mesmo cenário em ARENA®, o qual
está exposto na Figura 7.
Analogamente ao cenário 1, os fluxogramas correspondentes ao demais
cenários formaram a base sobre a qual foram construídos os respectivos modelos
de simulação em ARENA®. A construção dos fluxogramas para os cenários
posteriores ao cenário 1 sofreu variações conforme a estratégia de identificação do
gargalo e de aumento de sua capacidade. Essas variações estão tratadas no
Capítulo 5, bem como os passos 4, 5 e 6 do guia para modelagem de simulação.
Cabe ressaltar que tratam-se de modelos para sistemas híbridos, isto é,
sistemas que resultam da combinação de um software com um sistema contínuo.
Neste caso o software é o ARENA® e o sistema contínuo a ser modelado é a fábrica
de combustível nuclear do IPEN.
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Figura 6 - Fluxograma para os cenários de 1 até 16
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Fonte: autor da tese
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Na Figura 7 está apresentado o modelo em ARENA® correspondente ao
fluxograma da Figura 6. Esse modelo foi usado para simulações DES dos dados
dos cenários de 1 até 16. A única diferença de um cenário para outro foi a alteração
do parâmetro lead time no respectivo modelo em ARENA®.
Os valores dos tempos apresentados nas Tabelas de 3 até 6 tiveram
seus respectivos desvios-padrão inseridos nos modelos correspondentes em
ARENA®. Para os modelos em ARENA® admitiu-se que os tempos em questão
variam conforme distribuições normais.
Figura 7 - Modelo em ARENA® para os cenários de 1 até 16
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5 RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados do teste do modelo
proposto para ampliação da capacidade produtiva. Primeiramente são expostos os
resultados da aplicação do modelo, isto é, como se deu a expansão da capacidade
por meio de ambas as estratégias propostas. Em seguida são mostrados os
resultados fornecidos pela DES no software ARENA®.

5.1 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MODELO

5.1.1 Estratégia tradicional

Esta estratégia reduz pela metade o tempo de processamento do
gargalo. Essa redução acarreta diminuição do lead time do CT onde está localizado
o gargalo e também no lead time total da fábrica. Essa contração foi incorporada
no cenário subsequente e constituiu sua caracterização. A cada nova redução de
lead time, obteve-se um cenário novo. Os valores resultantes da aplicação desse
procedimento estão apresentados na Tabela 8.
Na Tabela 8 fica clara uma característica marcante da estratégia
tradicional, que é a manutenção de todos os quatro CT em número igual ao que
havia na situação original, ou seja, quatro CT. Sabe-se que, nesta estratégia,
apenas o processo individual do gargalo é alterado. Dado que todos os processos
ocorrem dentro de algum CT, então o aumento de capacidade de um dado
processo não altera o CT, onde esse processo é executado. Por isso, na estratégia
tradicional a quantidade de CT não muda e as diferenças de um cenário para o
próximo são a redução do lead time do CT-gargalo e do lead time total da fábrica.
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Tabela 8 - Lead times segundo a estratégia tradicional

Cenário

CT 1

CT 2

CT 3

CT 4

Toda a
fábrica

1

5,63

2,59

2,13

7,06

17,41

2

5,63

2,59

2,13

6,51

16,86

3

5,63

2,59

2,13

5,99

16,34

4

5,63

2,59

2,13

5,56

15,91

5

4,53

2,59

2,13

5,56

14,81

6

4,53

2,59

2,13

5,17

14,42

7

4,53

2,59

2,13

4,89

14,14

8

4,53

2,59

2,13

4,62

13,87

9

4,53

2,59

2,13

4,38

13,63

10

3,98

2,59

2,13

4,38

13,08

11

3,98

2,59

2,13

4,17

12,87

12

3,98

2,59

2,13

3,95

12,65

13

3,58

2,59

2,13

3,95

12,25

14

3,58

2,59

2,13

3,74

12,04

15

3,58

2,59

2,13

3,54

11,84

16

3,30

2,59

2,13

3,54

11,56

Valores dos lead times em dias úties
Fonte: autor da tese

Desse modo, bastou um fluxograma e um modelo em ARENA ® para
simular os cenários de 1 até 16. O fluxograma em questão está apresentado na
Figura 6. O modelo em ARENA® contem os 4 CT e os diferentes valores dos lead
times dos CT são atribuídos como variação de parâmetro nesse modelo. Detalhes
dos fluxogramas de todos os cenários e seus respectivos modelos em ARENA®
estão expostos no Apêndice A.
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5.1.2 Estratégia da divisão

A estratégia da divisão aumenta a capacidade do CT gargalo por meio
de seu desmembramento, de forma que passam a existir dois CT, onde antes
existia apenas um. Dessa maneira, a diferença principal de um cenário para o
próximo é o acréscimo de um CT. Uma característica importante da estratégia da
divisão é que todos os cenários têm o mesmo lead time, pois não há alterações em
processos individuais. Por conseguinte, a soma dos lead time de todos os CT é a
mesma em todos os cenários desta estratégia e resulta em 17,41 dias úteis. Esses
fatos geraram os dados que estão apresentados na Tabela 9.
A construção dos fluxogramas e dos respectivos modelos de simulação
para os cenários desta estratégia deve refletir o aumento do número de CT. Esse
aumento está exposto no Apêndice A, onde consta o detalhamento dos
fluxogramas de todos os cenários e seus respectivos modelos em ARENA ®.
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Tabela 9 - Dados dos cenários pela estratégia da divisão

Cenário

Número
de CT

1

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

CT 1

CT 2

CT 3

CT 4

CT

1

2

3

4

L

5,63

2,59

2,13

7,06

CT

1

2

3

4.1

4.2

L

5,63

2,59

2,13

3,47

3,60

CT

1.1

1.2

2

3

4.1

4.2

L

2,63

3,00

2,59

2,13

3,47

3,60

CT

1.1

1.2

2

3

4.1

4.2

4.3

L

2,63

3,00

2,59

2,13

2,06

2,38

2,63

CT

1.1

1.2

1.3

2

3

4.1

4.2

4.3

L

2,4

2,42

0,81

2,59

2,13

2,06

2,38

2,63

CT

1.1

1.2

1.3

2

3

4.1

4.2

4.3

4.4

L

2.4

2,42

0,81

2,59

2,13

1,63

1,83

1,76

1,83

CT

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3

4.1

4.2

4.3

4.4

L

2.4

2,42

0,81

1,30

1,29

2,13

1,63

1,83

1,76

1,83

CT

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3

4.1

4.2

4.3

4.4

L

1,86

0,76

2,19

0,81

1,30

1,29

2,13

1,63

1,83

1,76

1,83

Fonte: autor da tese
CT: Centros de trabalho;
Cor vermelha: CT 1 e suas divisões;
Cor azul: CT 3;

L: Lead time em dias úteis
Cor amarela: CT 2 e suas divisões
Cor verde: CT 4 e suas divisões
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5.1.3 Passos 4, 5 e 6 do guia para modelagem de simulação

O passo 4 do guia para modelagem de simulação trata da verificação e
validação do modelo. Os únicos dados disponíveis para validação do modelo eram
aqueles provenientes da coleta de dados feita na situação inicial, expostos nas
seções anteriores. A execução do modelo de simulação do cenário 1 em ARENA®
retorna produção de 28 EC ao ano e esse é o mesmo valor calculado por meio do
gráfico de Gantt da Figura 3. Essa coincidência de valores valida o modelo proposto
para a simulação do cenário 1.
Quanto aos modelos para os demais cenários, tem-se que as Tabelas 8
e 9 foram levantadas anteriormente à construção desses modelos. Tem-se também
que a simulação desses modelos mostrou gargalos nos mesmos pontos previstos
nas Tabela 8 e 9. Esse fato valida os modelos construidos para os cenários de 2 a
23. Dessa forma, cumpriu-se o passo 4 do guia para modelagem de simulação.
O passo 5 do guia para modelagem de simulação pede o projeto e
execução de experimentos de simulação, isto é, a implementação prática do
modelo ou de parte dele. Este passo está fora do escopo deste trabalho, conforme
explicado na seção 4.1.
O passo 6 do guia para modelagem de simulação prevê a análise dos
resultados e corresponde ao conteúdo deste Capítulo 5.

5.2 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO EM COMPUTADOR

Cenário 1
Conforme mencionado anteriormente, a configuração inicial da fábrica
de combustível nuclear do IPEN é chamada de cenário 1, está representada nas
Tabelas 3 a 6 e a simulação desse cenário em ARENA® resultou em produção de
28 EC ao ano. O gargalo identificado nesse cenário é laminação a quente e
recozimento, que é o processo 28 do CT 4. Uma vez conhecidas a produção anual
e o gargalo do cenário 1, avançou-se para o próximo cenário tanto por meio da
estratégia tradicional, como por meio da estratégia da divisão, como exposto a
seguir.
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5.2.1 Estratégia tradicional
Cenário 2
Foi dobrada a capacidade do gargalo do cenário 1, de modo que seu
novo tempo de processamento passou a ser 4,415 horas. Este novo dado
configurou o cenário 2. Neste ponto executou-se DES para o cenário 2, cujo
resultado foi a produção de 30 EC por ano. O gargalo do cenário 2 foi identificado
como os quatro processos em PC, que é o de número 32, executado no CT 4.

Cenários 3 a 16
Para o estudo dos cenários 3 a 16 executaram-se os mesmos
procedimentos descritos para o cenário 2 e ilustrados na FIG. 4. Dessa forma foram
encontrados novos tempos de ciclo, novas produções anuais e novos gargalos,
cujos resultados e comparações estão apresentados na Tabela 10.
O aumento de produção médio entre os cenários da Tabela 10 é de
1,7%. Esse valor foi considerado pequeno e muda pouco independentemente do
número de cenários gerados. Além disso, frequentemente é necessário comprar
equipamentos novos para os aumentos de capacidade promovidos pela estratégia
tradicional.

5.2.2 Estratégia da divisão
Cenário 17
Conforme citado, foi mantida a numeração ascendente dos cenários, de
forma que o primeiro cenário da estratégia da divisão é o de número 17. O gargalo
do cenário 1 pela estratégia da divisão era o CT 4 inteiro, ou seja, pela visão macro.
Conforme previsto por esta estratégia, dividiu-se o CT 4, gerando dois CT, os quais
caracterizaram o cenário 17. Executou-se DES para esse cenário e obtiveram-se
35 EC por ano. O gargalo do cenário 17 foi identificado como o CT 1.

Cenários 18 a 23
Os cenários de 18 a 23 foram gerados mediante a aplicação dos
mesmos procedimentos citados para o cenário 17 e ilustrados na Figura 5. Dessa
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forma foram encontrados novos tempos de ciclo, novas produções anuais e novos
gargalos, cujos resultados e comparações estão apresentados na Tabela 11.

Tabela 10 - Resultados pela estratágia tradicional

Cenário

Gargalo

Tempo
Produde
ção
ciclo
(EC ao
total
ano)
(dias)
7,5
28

Aumento
porcentual em
relação a
Cenário Cenário
anterior
1
-

Processo

Nr.

1

Laminação a quente

28

2

Quatro processos

32

7,0

30

7

7

3

Montagem do EC

38

6,4

33

10

18

4

Secagem do UF4

9

6,2

34

3

21

5

Decapagem

37

5,8

36

6

29

6

Laminação a quente

28

5,5

38

6

36

7

Quatro processos

32

5,3

40

5

43

8

Controle dimensional

35

5,0

42

5

50

9

Secagem do UF4

9

5,0

42

0

50

10

Pré-corte

31

4,7

45

7

61

11

Montagem do EC

38

4,5

47

4

68

12

10

4,4

48

2

71

39

4,2

50

4

79

14

Desidratação do UF4
Controle de
qualidade
Decapagem

37

4,0

52

4

86

15

Secagem do UF4

9

4,0

53

2

89

16

Corte final

33

3,8

55

4

96

13

Fonte: autor da tese
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Tabela 11 - Resultados pela estratégia da divisão

1

CT 4

7,5

Aumento porcentual
em relação a
Cenário
Cenário 1
anterior
28
-

17

CT 1

6,0

35

25

25

18

CT 4

4,0

53

51

89

19

CT 1

3,3

64

21

129

20

CT 4

3,0

71

11

154

21

CT 2

2,8

75

6

168

22

CT 1

2,7

78

4

179

23

Não se aplica

2,4

86

10

207

Cenário

Gargalo

Tempo de
Produção
ciclo total
(EC ao ano)
(dias)

Fonte: autor da tese
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6 OUTROS ASPECTOS DO GERENCIAMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA
FABRIL

Nos capítulos anteriores foram considerados os principais elementos
que compõem um modelo para planjemanto da capacidade no escopo deste
trabalho. Com o objetivo de gerar apoio ao processo de tomada de decisão por
parte dos gestores de fábricas de combustível nuclear para reatores de pesquisa,
apresentam-se, neste capítulo, outros elementos de interesse.

6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A DEMANDA

O início do projeto de uma fábrica qualquer geralmente se dá pelo
conhecimento da demanda [22,77]. Isto é, projeta-se uma fábrica para atender a
uma certa demanda. As ampliações de capacidade produtiva também ocorrem pelo
mesmo motivo [64,78]. Por outro lado, o desequilíbrio entre a capacidade e a
demanda pode ter consequências econômicas negativas para a organização. Por
isso é necessário harmonizar a capacidade produtiva com a demanda a ser
atendida com o menor custo possível [46,53].
A demanda por combustível nuclear para reatores de pesquisa vem
crescendo nas últimas décadas. Quanto à tendência futura dessa demanda, ela
deve continuar em elevação [7–9]. Entretanto, os patamares de demanda por
combustível nuclear para reatores de pesquisa não se alteram significativamente
no período de um ano, que é o horizonte de planejamento mais comum para a
indústria em geral [52,56,111]. Outra característica da demanda por combustível
nuclear para reatores de pesquisa é a pouca sazonalidade. Essas características
da demanda permitem dimensionar a capacidade pelo pico da demanda. Esse tipo
de dimensionamento da capacidade toma como referência o maior valor da senóide
representada na Figura 8.
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Figura 8 - Dimensionamento da capacidade pelo pico da demanda

1

2

3

4

5 6 7
Capacidade

8

9 10 11 12 Meses
Demanda

Fonte: autor da tese

Pelo gráfico da Figura 8 percebe-se que a demanda sempre está abaixo
da capacidade produtiva. Esse tipo de dimensionamento da capacidade produtiva
proporciona os seguintes benefícios:
 Garante-se que toda a demanda será atendida;
 Obtém-se reserva de capacidade, que pode ser usada no caso de uma
eventual elevação inesperada da demanda;
 Reduz-se o nível de estoque.
Na Figura 9 reflete-se o comportamento estável da demanda por
combustível nuclear, considerando-se que o tipo de dimensionamento de
capacidade seja pelo pico da demanda.
Entretanto, o gráfico da Figura 9 corresponde parcialmente à realidade,
pois a produção da maioria das fábricas de combustível nuclear tem paradas para
manutenção. Essas paradas de produção foram mencionadas nas seções
anteriores e influem diretamente no atendimento à demanda. Para que a demanda
seja atendidada durante os períodos de parada da produção é necessária a
implementação de estoques de segurança, ou de reserva de capacidade ou ambos.
Esses conceitos estão aprofundados na seção a seguir.
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Figura 9 - Dimensionamento pelo pico com demanda constante

1

2

3

4

5 6 7
Capacidade

8

9 10 11 12 Meses
Demanda

Fonte: autor da tese

6.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE CUSTOS

O tipo de dimensionamento da capacidade produtiva a ser determinado
pelos gestores depende de vários fatores. Dentre esses, destaca-se o custo. Ou
seja, é necessário levantar detalhadamente os custos de implementação de
capacidade produtiva e de estocagem. A comparação entre esses custos permitirá
decidir o nível de capacidade a ser instalado, visando minizar estoques e mantendo
o atendimento da demanda [54,62,66]. O levantamento de tais custos está fora do
escopo do presente trabalho, porém, foi feita uma estimativa de custo do EC tipo
placa típico, conforme exposto mais adiante.
Essa estimativa de custo permitiu o uso da lógica de uma parte
específica da maioria dos sistemas de planejamento e controle da produção (PCP).
A parte em questão é o planejamento agregado da produção, descrito na literatura
[49,51,112]. Uma das ferramentas do planejamento agregado da produção são os
modelos de apoio à decisão. Esse apoio à tomada de decisão baseia-se em
modelos matemáticos de otimização linear, que são amplamente utilizados para
maximizar lucros, minimizar custos e planejar a produção em atividades tão
diversas quanto agricultura, telecomunicações, finanças, transportes e hospitais
[105,109,113,114]. Tais modelos matemáticos foram encontrados na literatura
55

sobre Pesquisa Operacional [113–120]. Alguns desses modelos foram adaptados
para o contexto deste trabalho. Desse modo, foi elaborado um modelo de
programação linear para a minimização do custo de produção de uma fábrica de
EC tipo placa típicos para reatores nucleares de pesquisa.

6.2.1 Modelo de otimização linear

A seguir estão apresentados as hipóteses adotadas, as restrições, os
dados de entrada e os resultados do modelo de otimização linear elaborado neste
trabalho.
 A fábrica produz apenas um produto;
 Deseja-se planejar a produção para o horizonte de tempo T;
 O período usado é de um mês;
 O modelo refere-se a um ano de planejamento, ou seja, T = 12 meses;
 A demanda é de 120 EC ao ano;
 A demanda é estável a cada mês;
 A fábrica tem 210 dias úteis ao ano;
 Não há restrição de matérias primas;
 É possível manter-se estoque de um mês para outro.
Na Tabela 12 constam as variáveis de entrada do modelo, seus símbolos
e os valores adotados.
O custo de produção de um EC (W) indicado na Tabela 12 foi calculado
por meio do procedimento apresentado no Apêndice B e publicado em 2016 [121].
As variáveis desconhecidas são os valores mensais da produção de EC.
Essas variáveis desconhecidas geralmente recebem o nome de variáveis de
decisão [47,61,87,93]. Desse modo, as variáveis de decisão são os níveis mensais
de produção xt, ou seja:
xt = quantidade de EC a ser produzida no mês t
Esse valor nunca será negativo, isto é:
xt ≥ 0

t = 1, 2, ..., T

A produção é interrompida por dois meses ao ano para manutenção.
Para tanto considera-se x1 = x7 = 0.
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Tabela 12 - Variáveis de entrada

Símbolo

Definição

Valor

dt

Demanda no mês t

D

Demanda anual

CPt

Capacidade produtiva no mês t

12 EC

IB1

Estoque ao princípio do primeiro mês

10 EC

Imaxt

Estoque máximo no mês t

10 EC

Imint

Estoque mínimo no mês t

0 EC

R

Taxa de juros ao mês

1,5%

W

Custo de produção de um EC

US$ 30.716,59

IBt

Estoque ao princípio do mês t

Tabela 13

IEt

Estoque ao final do mês t

Tabela 13

10 EC
120 EC

Fonte: autor da tese

Esse tipo de modelo de otimização linear está sujeito a restrições
também lineares. As restrições são descrições matemáticas de hipóteses aplicadas
ao modelo. Abaixo está a descrição das restrições e das hipóteses que as geraram.

Restrição de capacidade - A produção não pode ser maior que a
capacidade produtiva (CP), ou seja:
xt ≤ CPt

t = 1, 2, ..., T

Restrições de estoque - Assume-se que o estoque ao final de um dado
mês (IEt) seja a soma do estoque ao princípio do mês (IB t) com a produção (xt) e
subtraído da demanda (dt), ou seja:
IEt = IBt + xt – dt

t = 1, 2, ..., T

Assume-se que o estoque do início de cada mês (IBt) seja igual àquele
do final do mês anterior (IEt-1). Isto é:
IBt = IEt-1

t = 1, 2, ..., T;

Conforme a TAB. 12:
Imint ≤ IEt ≤ lmaxt

t = 1, 2, ..., T e também

Imint ≤ IBt ≤ lmaxt

t = 1, 2, ..., T
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Susbtituindo os valores da TAB. 12:
0 ≤ IBt ≤ 10

t = 1, ..., 12;

0 ≤ IEt ≤ 10

t = 1, ..., 12

Restrição de demanda – Não se pode fornecer mais que a demanda.
Assim a soma do estoque inicial com a produção deve ser menor que a demanda,
ou seja:
IBt + xt ≥ dt

ou

IBt + xt – dt ≥ 0.

Mas sabe-se que IBt + xt – dt = IEt.
Assim para garantir que a demanda será atendida, basta impor:
Imint ≤ IEt ≤ lmaxt

t = 1, 2, ..., T

Susbtituindo os valores da TAB. 12:
0 ≤ IEt ≤ 10

t = 1, ..., 12

Custo de estoque - Foi adotado que a quantidade de EC mantida em
estoque em cada mês seja a média aritmética entre o número de EC em estoque
ao princípio e ao fim de cada mês [61,120]. Também se adotou que o custo para
manutenção de estoque (IC) seja equivale aos juros decorrentes da quantidade de
EC em estoque naquele mês. Ou seja:

ICt = W.R.(IEt + IBt)/2

t = 1, 2, ..., T

A Função Objetivo, f(x), é a equação que depende das variáveis de
decisão e que define o que se pretende delas [57,61,120]. Nesse trabalho, a
Função Objetivo, f(x), é minimizar o custo total de produção, que é dado pela soma
do custo da produção com o custo do estoque. A união da Função Objetivo com as
restrições constitui o modelo matemático de otimização linear, o qual está
apresentado a seguir:
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Minimizar

𝑓(𝑥) = ∑12
𝑡=1(𝑥𝑡 . 𝑊 + 𝐼𝐶𝑡 )

Sujeito a:
IEt = IEt-1 + xt – dt

t = 1, 2,..., 12

IBt = IEt-1

t = 1, 2,..., 12

0 ≤ lEt ≤ 10

t = 1, 2,..., 12;

ICt = W.R.(IEt + IBt)/2

t = 1, 2, ..., T

xt ≤ 12

t = 1, 2,..., 12;

xt ≥ 0

t = 1, 2, ..., 12

x1 = x7 = 0

O modelo tem mais equações que incógnitas, circunstância que lhe
confere mais que uma solução. Um modo frequente para encontrar a solução ótima
neste tipo de situação é o Método Simplex, que está bem apresentado na literatura
[30, 32, 34, 37, 38, 41, 58–61]. A solução ótima para o modelo de otimização linear
foi encontrada por meio do Método Simplex.
As respostas do modelo são os valores mensais de produção, de
estoque, de custo e também o custo minimizado de produção anual. Na Tabela 13
estão expostos os resultados da execução deste modelo, tanto em número de EC
como em milhares de dólares americanos, respectivamente.
Pela Tabela 13 percebe-se a necessidade de estoque de 10 EC ao final
do mês 6. Essa resposta do modelo corresponde ao atendimento da demanda do
mês 7, no qual há uma parada de produção. Também pela Tabela 13 vê-se que foi
necessário admitir-se estoque inicial de 10 EC no mês 1, pelas mesmas razões. Ou
seja, a parada de produção implica na manutenção de estoque em seu nível
máximo no período anterior à parada. Ou ainda, é necessária a implementação de
infra-estrutura de armazenagem de até 10 EC para atender a demanda durante as
paradas de produção.
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Tabela 13 - Resultados do modelo para minimização do custo de produção

Mês
do ano
1

IBt
(EC)
10,0

xt
(EC)
0,0

IEt
Custo
(EC) (1.000xUS$)
0,0
2,3

2

0,0

12,0

2,0

369,1

3

2,0

12,0

4,0

370,0

4

4,0

12,0

6,0

370,9

5

6,0

12,0

8,0

371,8

6

8,0

12,0

10,0

372,7

7

10,0

0,0

0,0

2,3

8

0,0

10,0

0,0

307,2

9

0,0

10,0

0,0

307,2

10

0,0

10,0

0,0

307,2

11

0,0

10,0

0,0

307,2

12

0,0

10,0

0,0

307,2

Total

40,0

110,0

30,0

3.395,0

Média

3,3

9,2

2,5

282,9

Fonte: autor da tese

6.2.2 Análise de sensibilidade

O objetivo da análise de sensibilidade do modelo de otimização linear é
oferecer outros parâmetros para a tomada de decisão por parte da gerência de
fábricas de combustível nuclear para reatores de pesquisa. Essa análise aborda a
capacidade do modelo em prever custos em situações diferentes e está exposta na
Tabela 14. No levantamento dessa tabela foram consideradas as seguintes
hipóteses:
Linha 1 – valores obtidos da Tabela 13
Linha 2 – produção no mês 1 e alteração de IB1 de 10 para zero e
Linha 3 – produção nos meses 1 e 7 e alteração de IB1 e IB7 de 10 para zero.
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Todos os demais parâmetros usados para a execução do modelo foram
mantidos iguais àqueles usados para a Tabela 13.

Tabela 14 - Análise de sensibilidade

Paradas

IBt médio (EC)

IEt médio (EC)

CPt (EC)

1

2 meses

3,3

2,5

12

2

1 mês

2,5

2,5

12

3

15 dias

1,0

1,0

11

Fonte: autor da tese

Pela Tabela 14 percebe-se que quanto menor o tempo de parada de
produção, menores as necessidades de estoque e de capacidade produtiva. Por
isso é necessário estudar em detalhes os custos para poder fazer a comparação
entre eles. Essa comparação apoiará a decisão dos gestores sobre qual elemento
alterar, isto é, capacidade produtiva, capacidade de estoque, parada de produção
e eventual não atendimento da demanda.
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7. CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho – proposição e teste de um modelo conceitual
para expansão da capacidade produtiva de fábricas de EC tipo placa típico para
reatores nucleares de pesquisa, que usem U3Si2 e cuja rota de produção inclua a
hidrólise de UF6 - foi atingido plenamente, conforme apresentado na seção 4.1. O
teste do modelo proposto foi executado por meio do estudo de caso da fábrica de
combustível nuclear do IPEN.
Ambas as estratégias para o aumento da capacidade produtiva do
gargalo mostraram-se eficazes no aumento da capacidade total da fábrica. A
estratégia tradicional, cenários 1-16, gerou até 96% de aumento e a da divisão,
cenários 17-23, até 207%. Portanto, a estratégia da divisão produziu maiores
aumentos da capacidade produtiva que a estratégia tradicional. Pela comparação
da produção anual entre os cenários 1 e 23, último cenário da estratégia da divisão,
concluiu-se que é possível produzir três vezes mais que na situação inicial pela
simples realocação de processos, sem necessidade de compra de novos
equipamentos.
Esse aumento da capacidade produtiva acarreta um aumento da
produção e uma diminuição do tempo de ciclo total da fábrica. Considerando o
estudo de caso abordado, passa-se de um tempo de ciclo total da fábrica de 7 para
2,44 dias úteis.
A estimativa de custo de um EC tipo placa típico indica que este é um
produto com alto valor agregado. O estudo preliminar desse custo comprova a
necessidade da comparação entre outros custos para apoiar as decisões dos
getores da fábrica.
As mudanças indicadas são relevantes, pois algumas instalações de
fabricação de combustível nuclear para reatores de pesquisa operam da mesma
forma há décadas. Esse fato torna estas conclusões significativas para os
administradores dessas instalações, configurando uma grande contribuição do
presente trabalho.
Para trabalhos futuros cabe assinalar que o presente modelo fornece a
base para a agregação de estudos de várias áreas que tem impactos sobre a
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ampliação da capacidade produtiva. Entre essas áreas, destacam-se criticalidade,
mão de obra, segurança, qualidade e custos. A associação dos estudos de cada
uma dessas áreas com o modelo desenvolvido neste trabalho permitirá a
elaboração de outros modelos de simulação em trabalhos futuros.
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8. APÊNDICE A – FLUXOGRAMAS E MODELOS DE SIMULAÇÃO

a) Fluxogramas
Conforme mencionado anteriormente, o fluxograma da Figura 6 serviu
de base para a simulação de todos os cenários da estratégia tradicional, pois todos
eles mantem o mesmo número de CT. Esse fluxograma está repetido na Figura 10
para maior clareza.

Com

relação

à

estratégia

da

divisão,

conforme

mencionado

anteriormente, a construção dos fluxogramas e dos respectivos modelos de
simulação para os cenários desta estratégia deve refletir o aumento do número de
CT. Os fluxogramas correspondentes aos cenários de números 17 a 23 estão
expostos nas Figuras de 11 a 17. Pela sequência dessas figuras configura-se o
aumento do número de CT de um cenário para outro, como deve ocorrer na
estratégia da divisão.
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Figura 10 - Fluxograma para os cenários de 1 até 16
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Fonte: autor da tese
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Figura 11 - Fluxograma para o cenário 17
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Figura 12 - Fluxograma para o cenário 18
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Figura 13 - Fluxograma para o cenário 19
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Figura 14 - Fluxograma para o cenário 20
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Figura 15 - Fluxograma para o cenário 21
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Figura 16 - Fluxograma para o cenário 22
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Figura 17 - Fluxograma para o cenário 23
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b) Modelos de simulação em ARENA®
Os fluxogramas apresentados anteriormente serviram de base para a
programação de algoritmos de simulação em computador. Também conforme
mencionado, foi selecionado o software ARENA® para essa programação. Foram
construídos 8 modelos de simulação em ARENA®, que foram distribuídos como se
segue:
 um mesmo modelo foi usado para todos os cenários da estratégia
tradicional e
 foram criados mais 7 modelos, um para cada cenário da estratégia da
divisão.
O software ARENA® dispõe de vários tipos de “blocos de programação”,
que representam processos produtivos, entregas de matéria primas, entregas de
produtos acabados, atribuição de propriedades e divisão de tarefas [82,95]. Os
modelos de simulação construídos neste trabalho usaram 5 tipos de “blocos” do
ARENA®. Esses blocos foram create, hold, assign, process e dispose. A seguir são
expostos alguns detalhes sobre os blocos usados neste trabalho.
O bloco hold foi usado em conjunto com o bloco assign, com o propósito
de limitar o número de lotes de produção em processamento dentro da fábrica.
Esse limite correspondeu ao número de CT em cada cenário, pois não pode haver
mais que um lote em cada CT. Se houver mais que um lote em um dado CT, surge
a possibilidade de um acidente de criticalidade.
Os blocos process foram usados para caracterizar os CT da fábrica de
combustível nuclear do IPEN. Segue-se uma lista de características comuns a
todos os blocos process usados nos modelos de simulação de cenários criados no
ARENA®.
Type

Standard

Action

Seize Delay Release

Priority

Medium (2)

Resources

1 row

Delay Type

Normal

Units

Days

Allocation Value

Added

Report Statistics

Yes
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Detalhes sobre o significado de cada um dos parâmetros acima foram
omitidos neste relatório, pois tem pouca relevância na consecução dos objetivos
deste trabalho e porque podem ser encontrados na literatura [82,99].
Os blocos process usados não consideram os processos individuais que
ocorrem dentro de cada CT, devido ao não processamento de mais de um lote por
um mesmo CT ao mesmo tempo. Por esse motivo foi possível considerar cada CT
como uma única máquina, conforme a visão macro.
O bloco create simula as entregas de matéria prima. O bloco create
construído neste trabalho foi usado em todos os 8 modelos de simulação e gera a
entrega de um lote de 3,0 kg de UF6 a cada dois dias úteis. Esse ritmo de entrega
de matéria prima foi definido para assegurar que não faltaria matéria prima e para
simular o acúmulo de UF6 no CT 1, ou seja, no primeiro CT da fábrica. Esse
acúmulo se dá na realidade, pois essa matéria prima é fornecida em cilindros com
25 kg. Desse cilindro são retirados 3,0 Kg de UF6 para compor um lote de produção
e o restante fica armazenado no próprio cilindro. Nos modelos em ARENA®, os lotes
de UF6 ficam armazenados no bloco hold, após deixarem o bloco create.
Por último foi alocado um bloco dispose para simular as entregas de
produtos acabados, ou seja, EC tipo placa típicos carregados com LEU U 3Si2-Al.
Esse mesmo bloco dispose foi usado para simular as entregas de EC em todos os
8 modelos construídos em ARENA®.
Em todos os modelos de simulação deste trabalho foi atribuído o tempo
de simulação de um ano para considerar as diferentes situações que ocorrem em
um ano, como, por exemplo, manutenção, variações da demanda e férias.
Conforme mencionado anteriormente, adotaram-se 210 dias de produção ao ano,
que é o resultado da média de 21 dias úteis por mês multiplicada por 10 meses de
produção em um ano.
A simulação foi replicada dez vezes para cada cenário, de forma a
simular dez anos de produção. Deste modo, aumentou-se a confiabilidade dos
resultados por meio da obtenção de valores médios baseados nos dez anos de
replicação. ARENA® retorna valores médios de vários parâmetros como resposta.
Neste trabalho foi considerado apenas o valor referente à média da produção anual
de cada cenário em número de EC.
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O primeiro modelo construído em ARENA® foi o do cenário 1. A base
para esse modelo foi o fluxograma das Figuras 6 e 10. Foram inseridos 4 blocos
process em ARENA® e a cada bloco process foi alocado o lead time total de cada
CT apresentado na Tabela 2. Além disso foram usados um bloco create, um bloco
hold, dois blocos assign e um bloco dispose, todos idênticos aos mencionados
anteriormente.
Por outro lado, sabe-se que todos os cenários da estratégia tradicional
têm o mesmo número de CT, ou seja, quatro. Por isso o modelo em ARENA ® para
o cenário 1 serviu também para a simulação dos cenários de 2 até 16. Esse modelo
em ARENA® contém os 4 CT e os diferentes valores dos lead times dos CT são
atribuídos como variação do parâmetro lead time nesse modelo. O modelo em
questão está repetido na Figura 18.

Figura 18 - Modelo em ARENA® para os cenários de 1 até 16

Fonte: autor da tese
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Quanto à estratégia da divisão, a construção dos modelos de simulação
deve refletir o aumento do número de CT, conforme mencionado. Esse fato
demanda que um novo modelo em ARENA® seja construído para cada cenário. Por
isso foram construídos 7 novos modelos, cada um deles baseado nos fluxogramas
das Figuras de 11 a 17. Cada novo modelo em ARENA® foi acrescido de um bloco
process. Foram mantidos os mesmos blocos create, hold, assign e dispose usados
no modelo da estratégia tradicional. Nas Figuras de 19 a 25 estão expostos os
modelos em ARENA® criados para simular a estratégia da divisão.

Figura 19 - Modelo em ARENA® para o cenário 17

Fonte: autor da tese
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Figura 20 - Modelo em ARENA® para o cenário 18

Fonte: autor da tese
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Figura 21 - Modelo em ARENA® para o cenário 19

Fonte: autor da tese
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Figura 22 - Modelo em ARENA® para o cenário 20

Fonte: autor da tese
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Figura 23 - Modelo em ARENA® para o cenário 21

Fonte: autor da tese

Figura 24 - Modelo em ARENA® para o cenário 22

Fonte: autor da tese
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Figura 25 - Modelo em ARENA® para o cenário 23

Fonte: autor da tese
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9. APÊNDICE B – ESTIMATIVA DE CUSTO DE UM EC

Apresenta-se a seguir o memorial de cálculo para estimativa de custo de
um EC tipo placa típico, carregado com LEU U3Si2-Al para uso em reatores
nucleares de pesquisa. Foi feita apenas uma estimativa de custo, pois o
levantamento exato desse valor é uma tarefa extensa, que excede o escopo deste
trabalho. Por outro lado, tal estimativa mostrou-se útil para atingir os objetivos de
parte da tese.
A referência adotada para esta estimativa de custo foi a fábrica de
combustível nuclear do IPEN. Os motivos para a definição dessa referência foram:
 Necessidade de um referencial para preços de matéria prima, mão de obra
e energia;
 A definição de um referencial aproxima a estimativa de custos da realidade
desse referencial;
 A estimativa de custos baseada em um referencial serve de exemplo para
a tese e
 Disponibilidade de dados.
A estimativa de custo foi feita com base na análise dos principais
componentes de custo de um EC tipo placa típico. Para tanto foram consultadas
referências bibliográficas específicas, que foram indicadas ao longo do presente
memorial de cálculo. Nas seções a seguir está exposta a citada análise dos
componentes de custo, iniciando-se pela estimativa de custos das matérias primas.

a) Alumínio
O material mais empregado na fabricação desse EC é o alumínio e na
Tabela 15 estão apresentados os componentes feitos de alumínio, as dimensões
médias desses componentes e o volume bruto de cada um [21,23,24,27,29,36–38].
Na Tabela 16 estão apresentados os passos seguintes da estimativa de
custo de alumínio. Segue-se a explanação dos procedimentos usados para a
elaboração da Tabela 16.
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Tabela 15 - Componentes do EC

Número

Componentes retangulares

Comprimento,
Largura e altura (mm)

1

Bocal

265 X 70 X 70

0,0013

2

Placa combustível interna

660 X 1,35 X 74

6,6 x 10-5

3

Placa combustível externa

670 X 1,5 X 74

7,4 x 10-5

4

Placa lateral
Espaçador de placas
combustíveis

875 X 5 X 81

0,00035

75 X 10 X 30

2,3 X 10-5

1,5 X 10-6

5

Volume
(m3)

6

Pivô do espaçador

Comprimento e
diâmetro (mm)
5 X 78

7

Pino de manuseio

13 X 81

1,1 X 10-5

8

Parafuso

10 X 13

1,0 X 10-6

Componentes redondos

Fonte: autor da tese

Tabela 16 - Sequência de cálculo de custo de alumínio

Número

Número de
peças em
um EC

Peso
unitário
(kg)

Peso em
um EC
(kg)

Fator de
correção

Peso final
em um EC
(kg)

1

1

3,50

3,50

1,0

4,51

2

16

0,18

2,84

1,2

4,48

3

2

0,20

0,40

1,2

0,83

4

2

0,96

1,91

1,2

3,06

5

2

0,06

0,12

1,2

0,19

6

2

0,01

0,02

2,0

0,06

7

1

0,03

0,03

2,0

0,08

8

8

0,01

0,08

2,0

0,19

Fonte: autor da tese
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Na segunda coluna da Tabela 16 mostra-se o número de peças de cada
componente necessário para fabricar um EC [21,23,24,27,29,36–38];



Foi usada a densidade média do alumínio de 2.700 kg/m 3 [122]. Este
valor foi multiplicado pelos volumes obtidos na Tabela 15 e os resultados
estão expostos na terceira coluna da Tabela 16;



A quarta coluna é o resultado da multiplicação entre as colunas 2 e 3;



Na quinta coluna estão mostrados os fatores de engenharia aplicados
para considerar o excesso de material necessário para a produção de
cada componente [123,124] e



A última coluna resulta do acréscimo de 30% aos valores da quinta, pois
esse é o percentual médio da perda de alumínio em todos os processos
necessários à fabricação de um EC [125].
A soma de todos os valores da última coluna da Tabela 16 resulta no

peso médio de 13,4 kg de alumínio para fabricar um EC. O preço do alumínio é de
cerca de US$ 5,22 por kg [122] para compra de grandes quantidades desse
material com referencial FOB portos norte-americanos. Foi acrescentado o fator de
100% sobre esse preço para considerar pequenas quantidades e impostos, de
forma que o preço de alumínio usado neste trabalho foi US$ 10,44 por kg.
Multiplicando-se esse preço pelo peso médio de 13,4 kg, chega-se ao custo total
de alumínio para a produção de um EC, que é de US$ 139,90 e que foi chamado
de Custo 1.

b) Outras matérias primas
As demais matérias primas consideradas neste trabalho foram
hexafluoreto de urânio (UF6), silício (Si), magnésio (Mg), nitogênio (N), ácido nítrico
(HNO3) e cloreto estanoso (SnCl). Na Tabela 17 estão apresentadas essas
matérias primas, suas respectivas quantidades médias usadas na produção de um
EC tipo placa típico [21,24,36,37], seus custos, as referências de fontes de
informação para os custos e o custo total de cada uma para a produção de um EC.
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Tabela 17 - Custo de outras matérias primas

NúPreço
Fórmula
mero
(US$/unidade)
1

UF6

2

Referência

Quantidade Custo em um
em um EC
EC (US$)

110,20/kg

[126]

2,25 kg

247,95

Si

6,00/kg

[127]

3,00 kg

18,88

3

Mg

4,00/kg

[128]

3,00 kg

12,00

4

N

4,00/litro

[129]

50 litros

200,00

5

HNO3

0,80/litro

[130]

5 litros

4,00

6

SnCl

88,00/kg

[131]

10,00 kg

880,00

Fonte: autor da tese

Os valores obtidos das referências expostas na Tabela 17 são preços
para grandes quantidades FOB portos dos EUA. Os preços apresentados na
Tabela 17 incluem um acréscimo de 100% sobre aqueles das referências para
considerar pequenas quantidades e impostos. A soma de todos os valores da última
coluna dessa tabela resulta em US$ 1.361,95, chamado de Custo 2.

c) Peças compradas
Algumas peças de um EC tipo placa típico não são produzidas na
mesma fábrica que faz o combustível e monta o EC, ou seja, elas são compradas
de fornecedores externos. Tais peças são geralmente feitas com o mesmo tipo de
alumínio usado na fabricação das demais partes do EC. Para estimar o custo extra
dessas peças, foram aplicados fatores de produção sobre o conteúdo de alumínio
de cada peça comprada. Os resultados estão expostos na Tabela 18 [123–125].
Os custos expostos na Tabela 18 são uma estimativa dos custos de
produção das peças constantes da mesma tabela. Esses custos não incluem o
custo da matéria prima, já considerado nas Tabelas 16 e 17. O fator de produção
constante da quarta coluna da Tabela 18 foi obtido da literatura [123–125]. A última
coluna dessa tabela foi obtida pela multiplicação de sua terceira coluna por sua
quarta coluna por US$ 10,44, preço do alumínio citado anteriormente. A soma dos
valores da última coluna da Tabela 18 resulta US$ 214,23, chamado de Custo 3.
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Tabela 18 - Custo de peças compradas

Número
1

Componente

Peso de
Al (kg)

Fator de
produção

Custo em um
EC (US$)

4,51

4

188,34

0,19

8

15,87

0,08

12

10,02

Bocal
Pino de
manuseio
Parafuso

7
8
Fonte: autor da tese

d) Energia
O principal tipo de energia usado na fabricação do EC tipo placa típico é
a elétrica, motivo pelo qual esse foi o único tipo de energia considerado neste
trabalho. Na Tabela 19 estão apresentados os principais equipamentos usados pela
fábrica de combustível nuclear do IPEN, suas respectivas potências registradas
durante a coleta de dados, o tempo de operação de cada equipamento para a
produção de um EC [21,24] e o custo.

Tabela 19 - Custo de energia elétrica

Item

Equipamento

Potência
(kW)

Operação
média (horas)

Custo em um
EC (US$)

5,6

36

348,77

1

Estufa

2

Forno elétrico

32,5

4

224,90

3

Forno de indução

43,8

3

227,32

4

Forno de recozimento

22,3

8

308,63

Fonte: autor da tese

A última coluna da Tabela 19 foi obtida pela multiplicação de sua terceira
coluna por sua quarta coluna e por US$ 1,73, que é o preço por kWh de energia
elétrica [132]. A soma dos valores da última coluna da Tabela 19 resulta no valor
de US$ 1.109,62, que é a estimativa de custo de energia elétrica consumida pelos
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equipamentos citados nessa tabela para a produção de um EC. Porém, foi
necessário aumentar esse valor em 20% para considerar o chamado consumobase da fábrica [124,125]. Chama-se consumo-base à energia elétrica necessária
para manutenção e para contabilizar as perdas. A aplicação do aumento de 20%
resultou em US$ 1.331,55 como custo total de energia para a produção de um EC,
nomeado como Custo 4.

e) Mão de obra
Tomou-se como referência para custo de mão de obra o salário mensal
de um técnico no topo da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico do IPEN. Esse
salário era de R$ 7.902,14 [133] em julho de 2015, representando US$ 2.507,94 de
acordo com a taxa de câmbio de US$ 1,00 = R$ 3,15 [134]. O gasto da organização
com esse empregado é de aproximadamente 80% de um salário, além do próprio
salário, devido a impostos e leis laborais [135,136]. Dessa forma, o custo
aproximado de um técnico resultou em US$ 5.414,29 por mês ou US$ 28,21 por
hora, assumindo 160 horas de trabalho por mês.
Na Tabela 20 está exposto o número de trabalhadores alocados em cada
um dos quatro CT existentes na fábrica de combustível nuclear do IPEN na situação
inicial. A terceira coluna da Tabela 20 foi obtida pela multiplicação do número de
trabalhadores de cada centro de trabalho pelo custo de um trabalhador por hora. A
quarta coluna da Tabela 22 apresenta o tempo necessário em cada CT para
produzir um EC [21,24,29] no cenário 1. Na quinta coluna dessa tabela estão
apresentados os resultados da multiplicação de suas respectivas colunas três e
quatro.
A soma da última coluna da Tabela 20 resultou em US$ 20.321,37, valor
que corresponde à estimativa de custo de mão de obra para a produção de um EC.
Nesse valor não estão incluídos os custos de mão de obra que ocorrem durante os
dois meses reservados para manutenção.
Admitiu-se que a produção ocorresse durante dez meses por ano. Mas
os custos laborais incidem todos os doze meses do ano. Por isso deve haver um
acréscimo de (12/10) - 1 = 20% sobre o custo de mão de obra. Assim, somou-se
20% ao valor obtido para a produção de um EC e obteve-se US$ 24.385,64 como
o custo total de mão de obra por EC, chamado de Custo 5.
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Tabela 20 - Custo de mão de obra

CT

Número de
trabalhadores

Custo
(US$/hora)

Tempo
(horas)

Custo em um
EC (US$)

1
2

4

112,86

45,0

5.078,58

3

84,64

20,8

1.756,34

3

5

141,07

17,0

2.398,22

4

6

169,29

65,5

11.088,23

Fonte: autor da tese

f) Custo ambiental e custo total
A taxa ambiental crítica é um coeficiente usado para levar em conta os
custos

ambientais

de

diferentes

atividades

humanas

e

pode

variar

substancialmente [137]. Assim, foi considerado o valor da taxa ambiental crítica
como 10% para a produção de um EC. Na Tabela 21 estão apresentados os custos
de 1 até 5 calculados anteriormente, sua soma, intitulada subtotal, o acréscimo de
10% para o custo ambiental e o custo total estimado para a produção de um EC.
Tabela 21 - Estimativa de custo de um EC tipo placa típico

Custo

Descrição

US$

1

Alumínio

139,90

2

Outras matérias primas

3

Peças compradas

4

Energia

5

Mão de obra

24.385,64

6

Subtotal

27.433,27

7

Ambiental

2.743,33

8

Total geral

30.716,59

1.361,95
214,23
1.331,55

Fonte: autor da tese
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O total geral de US$ 30.716,59 é a estimativa final de custos para a
produção de um EC tipo placa típico carregado com LEU U 3Si2-Al. Esse valor
corresponde ao custo de produção de um EC (W), usado como dado de entrada no
modelo linear de minimização de custo no Capítulo 6.
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