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INTRODUÇÃO

É um anseio de todos os povos ou países em deseii

volvimento de progredir e poder assim melhorar a qualidade de

vida. 0 grande surto do desenvolvimentoyde países industrializai

dos,apôs a segunda grande guerra mundial, aumentou o hiato que

separa os povos desenvolvidos dos em desenvolvimento. 0 desen-

volvimento dos países industrializados se deve ao fato de que

estes países puderam usar, a baixo custo, fontes de energia a-

bundante para seu progresso.

A energia passou a ser fator mais importante pa-

ra atingir o desenvolvimento e o progresso necessários para me-

lhorar- a qualidade de vida.

No Brasil, se desejarmos dobrar a renda per cap_i

ta nos próximos 20 anos, o que não é uma meta extremamente amb^

ciosa, é preciso que a taxa de crescimento da renda per capita se

ja de 3,5% ao ano. Tomando este crescimento como premissa, deve_

se levar^ também^ em conta a taxa de crescimento populacional rJe

2,7% ao ano, para calcular a taxa âà crescimento do produto na-'

cional bruto, que serã de 6,3% ao ano. 0 coeficiente de elasti-

cidade, que relaciona o consumo de energia com o produto nacio-

nal bruto, é maior para países em desenvolvimento e con alta t£

xa de crescimento populacional porquet somentey uma pequena fra

çao da população contribue para a força de trabalho ey porque a

infra-estrutura tanto industrial como de transportes ede servi-

ços acha-se em fase de construção, absorvendo uma quantidade muî

to grande de energia sem retorno imediato na produção. Por isso,

no Brasil, nos últimos 10 anos, a média para este coeficiente de

elasticidade tem sido de 1,2. Isto nos obrigará a utilizar ener

gia ã taxa crescente de 7,5% ao ano, para consecução da premissa

de dobrar a renda per capita em 22 anos.

De acordo com o Balanço Energético do Ministério

das Minas e Energia, em 1978, o uso nacional global diário de

todas as formas de energia, isto e*petróleo, energia elétrica ,

lenha, carvão, etc, expressas, para facilidade de raciocínio ,

em barris-equivalentes-de-petrõleo (BEP/dia), foi de 2,25 milhões

de BEF/dia. A taxa de crescimento de 7,5% ao ano, para a energia,
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significa que entre 1978 e o ano 2000 o crescimento no consumo

de energia será 4,9 vezes maior, isto é passará de 2,25 mi-

lhões de BEP/dia, em 1978, para 11 milhões de BEP/dia no ano

2000.

No ano 2000, utilizando plenamente todo o potejn

ciai hidroelétrico inventariado até o presente, este poderá su

prir até um máximo de 256 bilhões de kwh por dia, equivalentes

a 5,5 milhões BEP/dia. A utilização plena de todo o potencial

hidroelétrico é uma hipótese bastante otimista. Se admitirmos

0 cenário de 11 milhões BEP/dia, devemos portanto, encontrar

uma solução para atender o complemento de 5,5 milhões de BEP/

dia.

Podemos, em princípio, dispor de petróleo cujas

reservas já estejam asseguradas 15 anos antes de sua utiliza-

ção. Se admitirmos um consumo de 2 milhões de barris/dia, isto exig^_

rã sondagens no montante de 2.000.000 metros por ano em 1985.

Para complementar os restantes 3,5 milhões BEP/

dia poderemos utilizar álcool no montante de 0,5 milhões BEP/

dia, equivalente a colheita de 10.000.000 hectares de cana por

ano e 40 bilhões de litros álcool/ano. Floresta energética em

1 milhão de BEP/dia (o que correspondera cortar 25.000 hecta-

res de floresta energética por dia, e implicará em uma taxa de

reflorestamento, de igual valor, em 1990). Carvão, xisto, tur-

fa, biom.ass.as e energia solar correspondentes a 1 milhão de

3EP/dia (se um programa muito agressivo de exploração destes re_

cursos energéticos for bem sucedido). Haverá, contudo, ainda

um deficit de energia de 1 milhão de. BEP/dia que deve ser ate_n

dido por energia nuclear, correspondente a instalação de 35.000

MWe.

Observe-se que estes 35.000 MWe nucleoelétricos

são o mínimo admissível e seu montante- crescera na extensão em

que as outras metas - fontes de energia - não forem alcançadas.

Oo contrário, teremos que importar energia sob a forma de pe-

tróleo, carvão, etc., com os sérios e bem conhecidos prejuízos

para a economia nacional.
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1. CONJUNTURA ENERGÉTICA INTERNACIONAL

A década de 80 marcará, sem dúvida, um ponto de

inflexão em muitos aspectos da economia mundial. As decisões e

políticas da presente década, especialmente no que diz respeí_

to aos recursos energéticos, influenciarão de modo marcante e

por um longo período, a indústria, o comércio, o clima políti-

co e os estilos de vida das populações. A tônica serã a redução

da "dependência do petróleo" mediante uso de fontes alternati-

vas .

Apesar da adoção, pela maioria dos governos, de

uma política de vigorosa economia de energia, a demanda de e-

nergía continuará a aumentar, proporcionalmente ao crescimento

dos P.I.Bs. . Essa demanda deverá ser atendida, parcialmente ,

por petróleo e por outras fontes alternativas. 0 petróleo «?rve_

rá ser, primordialmente, reservado para usos mais nobres.

A interdependência das Nações no campo das novas

tecnologias, para a produção de energia, requer não só um grau

de colaboração internacional sem precedentes como, também, mo-

bilização de recursos humanos, financiamento, pesquisa e cria-

tividade, jamais alcançados em tempo de paz.

1.1 - PETRÓLEO E GÃS

As estimativas mundiais mostram que na presente

década apresentará um "plateau" na taxa de produção de petróle_

o. Para uns poucos países, com descobertas recentes de grandes

reservas, como o México, Canadá e India, as perspectivas de

crescimento econômico são promissoras porém, para a maioria dos

países a realidade da diminuição acentuada dos recursos energ£

ticos se faz cada vez mais presente, fazendo com que as fontes

alternativas sejam encaradas como uma necessidade urgente.

A aceleração dos esforços de exploração e o de-

senvolvimento de novas técnicas de recuperação de óleo e gás

poderão, tao somente, deslocar para mais tarde, provavelmente,

antes do ano 2000, o dia.em que a demanda superará a produção.



Convém lembrarmos que, a par do vertiginoso crc£

cimento dos preços do petróleo, impostos pelos países produto-

res, a prospecção vem se tornando, progressivamente mais cara,

a medida que exploramos mais profundamente lâminas d'agua na

plataforma continental e aplicamos métodos mais sofisticados de

exploração e produção. A tecnologia de perfuração em águas pro-

fundas vem se desenvolvendo rapidamente. Um recorde foi estabe-

lecido, em 1979, no Canadá, quando foi executada com sucesso uma

perfuração sob uma lâmina d'agua de 1500 m. Nesse mesmo ano já

estavam em operação no mundo inteiro, 443 navios sonda.

Em média, apenas 30 a 357. da quantidade total de

óleo em um reservatório geológico é recuperada, ficando o res-

tante no local. Para se aumentar a quantidade recuperável deve-

mos diminuir a viscosidade do petróleo e /ou aumentar a permea-

bilidade das rochas do reservatório.

0 óleo de xisto não é, propriamente, petróleo or

dinãrio, mas sim querogenio. Quando aquecido, ele se torna me-

nos viscoso e, após o refinamento para a remoção de compostos

nítrogenados e outros produtos indesejáveis, S superior ao pe-

tróleo leve da melhor qualidade. Sua exploração em larga escala

envolve porém, problemas tecnológicos importantes, como o trans^

porte de grandes massas de rochas, sua retortagem e disposição

dos resíduos. Assim, embora as reservas mundiais de xisto sejam

importantes, devido as citadas dificuldades técnicas e econômi-

cas, só e esperado o seu aproveitamento em grande escala,no in^

cio do próximo século.

Os arenitos betuminosos oferecem una outra altejr

nativa. Da mesma forma que no caso do xisto, a rocha deve ser

aquecida, para a recuperação dos hídrocarbonetos que poderão en

tao ser refinados através de técnicas convencionais. Existem no

mundo grandes reservas, especialmente no Canadá, E.Unidos e Ve-

nezuela. 0 Canadá já está produzindo mais de 100 mil barris/dia

e a Venezuela pretende produzir de 300 a 400 mil barris/dia ea

neados da década de 80.

As reservas mundiais de petróleo são da ordem de

640 bilhões de barris e as de gás natural entre 71 e 85 trilhões



de metros cúbicos o que corresponde 500 a 600 bilhões de barris e

quivalentes de petróleo.

0 petróleo responde por 50% das necessidades e—

nergéticas do inundo não comunista, percentagem esta que deverá

declinar, ligeiramente, para 48% em 1990. A utilização do gás

natural deverá crescer, chegando a 20% do total, em 1990.

Apesar de toda a atenção focalizada na produção

de petróleo sintético e na gaseificação do carvão, o tempoeos

custos necessários ao desenvolvimento de processos satisf atõr_í_

os e,para a construção de usinas em grande escala, retardarão

a introdução dessas tecnologias até a década de 90.

1.2 .- CARVÃO

0 carvão pode, facilmente, ser usado em caldei-

ras e em alguns processos industriais tais como a fabricação de

cimento. As principais oportunidades para o incremento da uti-

lização do carvão são para a substituição do óleo e do gás, a-

tualmente, queimados nas caldeiras e para suprir as crescentes

necessidades de eletricidade e de vapor industrial.

As reservas de carvão podem ser classificadas

em quatro categorias: linhito, sub-betuminoso, betuminoso e aii

tracito. 0 linhito é o que possui maior teor em água, menor p£

der calorífico e menor conteúdo em carvão fixo (carvão fixo e

o carvão que permanece após uma amostra ter sido aquecida a uma

temperatura especificada, em vaso fechado); antracito é o • de

menor teor em água e o de maior conteúdo em carvão fixo.

Os conteúdos em cinza, enxofre e o poder calon

fico dos carvões, afetam a possibilidade e o custo de sua uti-

lização para gerar eletricidade ou vapor industrial.

As reservas mundiais de carvão são da ordem de

11 trilhões de toneladas, porém as reservas recuperáveis segan

do as tecnologias disponíveis e as condições econômicas atuais,

consistem em não mais de 650 bilhões de toneladas. Mais da me-

tade das reservas recuperáveis estão localizadas em apenas 3

países, £. Unidos, Rússia e China. As mais recentes estatísti-

cas mostram que os E.Unidos extraem, anualmente., mais de 700 mi-

lhões de toneladas e a China 630 milhões.
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O carvão devera se tornar uma atrativa fonte de

energia durante a década de 80, uma vez que e abundante, e a

sua tecnologia é, relativamente, simples e amplamente aprovada.

A produção mundial anual,por. volta de 1989, deve ser superior a 4 bi-

lhões de toneladas. Este montante eqüivale a 50 milhões de ba£

ris de petróleo por dia.

1.3 - FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA

0 Quadro n? 1.1 compara um grande número de al-

ternativas energéticas não renováveis. A escala vertical mos-

tra os recursos totais em QUADS (10 BTU) , ao passo que a esca_

Ia horizontal fornece os custos de produção em dólares por mi-

lhão de BTU.

0 Quadro n? 1:2 apresenta as alternativas ener-

géticas renováveis, sendo a escala vertical a capacidade de

produção em QUADS por ano, nas condições mais favoráveis. Os

custos em dólares por milhão de BTU aparecem na escala horizon^

tal.

Os combustíveis sintéticos incluem metano, pe-

tróleo e álcool metílico produzidos através do carvão, bem co-

mo o óleo obtido através do xisto. 0 principal obstáculo ao de_

senvolvimento desses combustíveis sintéticos '. ".m sido os elev£

dos custos.

As projeções da produção de energia primária no

mundo até o ano 2000, fornecidas pela Conferência Mundial de _E

nergia de 1978, são mostradas no Quadro n° 1.3.

Sob a rubrica de óleo terciário, o quadro n° 1.3

inclui algumas das novas técnicas de recuperação de petróleo ,

como o uso de detergentes ou a aplicação de calor.

0 gás. geopressurizado em água salgada é de difjT

cil controle devido a altas pressões,- além de exigir um procejs_

so oneroso de separação da água salgada.

Entre as fontes renováveis, marginalmente econô_

micas, temos os rejeitos sólidos, como o lixo urbano, que pode

ser queimado ou pirolizado para fornecer óleo. As biomassas pô



QUADRO N° 1.1
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QUADRO N° 1 . 3

PRODUÇÃO OE ENERGIA PRIMARIA NO MUNDO
DE FONTESRENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS

1980 1990

CONVENCIONAL
GÁS E ÓLEO

2000 ANO 2020

PROJEÇÕES DO"WORLD ENERGY LOOKING AHEAD TO 2020" - THE
CAVENDISH REPORT - ENERGY RESEARCH GROUP, CAVENDISH LABORATORY-
CAMBRIDGE, INGLATERRA?



10

dem ser convertidas cm álcool ou gás. A energia solar pode ser

usada em aplicações tais como o aquecimento de água ou a seca-

gem industrial.

0 vento, energia geotermica, das marés c hidrãti

lica constituem fontes renováveis, geograficamente limitadas .

Os aproveitamentos hidroelétricos, de mais fácil utilização,já

estão em operação em diversas partes do inundo, restando os no-

vos aproveitamentos de custo, em geral mais elevados. Quanto as

demais fontes de energia, tem tido um aproveitamento mínimo até

o presente.

A energia solar termoelétrica e fotovoltaica sao

as fontes renováveis de maior custo.

0 Quadro n° 1.3 mostra que as alternativas que

se tornarão disponíveis a partir da década de 80, requererão

um contínuo desenvolvimento do carvão e da energia nuclear, a-

lem da aplicação de medidas dé economia de energia, sempre que

possível sem que acarretem sérias restrições ao desenvolvimen-

to econômico.

As perspectivas para a utilização da Fusão Nuclear

como fonte de energia, mesmo com as previsões mais otimistas ,

indicam que ela sõ deverá contribuir, efetivamente, a partir

do início do próximo século.

1.4- ENERGIA NUCLEAR

A implantação de uma indústria nuclear com a con

fiabilidade e segurança necessárias exige um período de tempo

longo. A construção de usinas nucleares se faz em um período de

6 a 11 anos.

Um estudo feito sob encomenda do Congresso Nor-

teamericano mostrou que o tempo total, desde os estudos até a

entrada em operação, de usinas hidroelétricas, pode chegar nos

E.Unidos, a vinte anos, muito superior portanto, das usinas mi

cleares.

A experiência humana, por oais de 25 anos, na £

peração de reatores nucleares térmicos, levou a um consenso de
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que esse tipo de reator, particularmente o moderado a ãgua,é se_

guro e confiável. Isto leva a uma tendência universal favorável

ã instalação destes reatores nucleares de potência, em compara^

ção com outras fontes de energia, como por exemplo, o uso de

carvão mineral, etc., a excessão de certas áreas geográficas

onde se dispõe de outras fontes de energia em bases muito econS

micas.

Cada vez se torna mais necessária a substituição

dos combustíveis fosseis, não sõ na produção de energia elétrica

como também para o processamento industrial, alem da calefaçao

urbana em países de clima frio. Outras aplicações de calor pro_

duzido pelos reatores nucleares incluem: produção de hidrogê-

nio, gaseificação do carvão, redução direta de minérios para a

siderurgia, etc.

Cumpre notar,porém, que os programas nucleares

atuais, de muitas nações, foram desacelerados devido a vários

fatores, particularmente, a recessão econômica, atrazos na cons_

trução das usinas e exigências mais severas de licenciamento.

Os reatores térmicos do tipo água leve e urânio

ligeiramente enriquecido CLWR), deverão subsistir ainda por

cerca de 50 anos, por uma série de razões que serão a seguir

mencionadas.

A tecnologia dos reatores LWR atingiu, um extrji

ordinário estágio de desenvolvimento, em decorrência do enorme

investimento realizado em pesquisas, em:.função dos programas de

propulsão naval nuclear. Acrescente-se a isto a gigantesca ex-

periência adquirida na construção de algumas centenas desses re_

atores.

0 aperfeiçoamento da tecnologia desse tipo de re

atores- aumentou—lhes a segurança, minimizando os problemas eco

logrcos e diminuindo o custo do Kwh nucleoelãtrico. Esses fa-

tos, somados ao que sera aduzido em relação aos reatores do ti

po reprodutor de combustível (breeders), levam á admitir que,

dentro dos próximos 50 anos, esses reatores constituirão ainda

parcela apreciável das fontes nucleoelétricas. 0 único fator

limitante será o referente a urânio e tõrio, economicamente ,

disponíveis.
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Por outro lado, espera-se que, no início do sé-

culo vindouro, reatores a alta temperatura arrefecidos a hélio

(HTGR), possam também contribuir, apreciavelmcnte, como fonte

de calor, para uma grande variedade de usos domésticos e indus_

triais.

0 problema fundamental, da garantia do abasteci^

mento em combustível nuclear,a prazo muito longo leva, inevita

velmente, ao conceito de reatores nucleares que utilizem com

mais eficiência o urânio e o tório existentes na natureza, sob

forma economicamente explorável.

Os melhores reatores térmicos da atualidade são

"conversores", que permitem a utilização de até 1,5% do urânio

natural utilizado para fabricar o elemento combustível. A bai-

xa utilização desse urânio implica pois, na utilização de urâ-

nio que possa ser explorado a baixo custo e limita, de outra

parte, a reserva energética. Vale observar, entretanto, que no

vos estudos inaicam que os reatores do tipo PWR podem a vir a

utilizar até mais de 4% do urânio natural usado para fabricar

o combustível.

Nos breeders, a utilização do urânio poderá a-

tingir até 80%, aumentando assim a reserva energética e permi-

tindo, por outro lado, a exploração de minerais de baixo teor

e, portanto, de alto custo de exploração. Os reatores PWR de

1000 MUe criam 710 kg de plutônio por ano e incineram 440 kg.,

com' a produção líquida de 270kg. Assim, como o inventario ou

carga de um reator "breeder" de 1000 HWe e de 4.000kg de plut£

nio, é necessário ter instalado, em pleno funcionamento, da ojr

dem de 18.000 MWe de reatores do tipo PWR, para atender o in-

ventário necessário para instalar 1000 HWe de "breeder" por

ano.

Os breeders .arrefecidos a sódio, dobram sua cajr

ga de plutônio em um período de 30 a -50 anos, mais longo que o

tempo de vida do próprio reator. 0 tempo de dobramento desses

reatores sofre ainda a influência do tempo (fora do reator} de

reciclagem do plutônio reprocessado (atualmente de até 36 neses),

de ser muito sensível às perdas de plutônio no reprocessaaento.
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O fator limitante de um programa de breeders é,

pois, o inventário de plutônio e, assim, apenas no inicio do

proximo século, quando já houver considerável inventário de plu

tonio produzido nos atuais reatores térmicos, poderão os bree-

ders representar um papel importante na geração nucleoeletrica,

dependendo sempre do plutônio gerado nos PWR, a instalação de

novos reatores breeders.

A consciência da complexidade e o vulto dos in-

vestimentos necessários a obtenção, no início do século que

vem» de breeders, economicamente competitivos ao par da amea-

ça da falta de urânio, levaram as nações industrializadas a uma

cooperação internacional sem precedentes, dirigida no sentido

da superação das dificuldades tecnológicas associadas com o a—

perfeiçoamento dos breeders.

Os países"que possuem programas de desenvolvi-

mento de reatores rápidos sao: França, Alemanha, Japão, Ingla-

terra, E.Unidos e Russia. Os reatores rápidos arrefecidos a me_

tal líquido estão entrando em uma nova fase com o início de o-

peração do BN-600 na Rússia, no corrente ano e, a previsão da

entrada em operação do Super-Phenix em Creys-Malville, na Fraii

ça,em 1984.

Por outro lado, e interessante notar que 200.000

ton de urânio, equivalentes a reserva nacional, representam se

forem totalmente queimadas em reatores breeders, a geração de

energia equivalente a cerca de 2,5 trilhões de barris de óleo,

o que excede de muito as reservas petrolíferas do mundo. As re

servas econômicas, hoje conhecidas de urânio C4.000 .000 . ton) , r_e_

presentam o equivalente a 50 trilhões de barris de óleo.

Todos estes fatos mostram que os reatores térmi_

cos estarão desempenhando ainda um papel muite importante por

décadas e sao, absolutamente, indispensáveis para o estabeleci^

mento de um futuro programa de breeders.

0 desempenho e a confiabilidade dos atuais rea-

tores térmicos é, atualmente, comparável ao das melhores usi-

nas térmicas convencionais do mesmo porte. Ê valido, tambén, a

afirmar que as usinas térmicas a carvão ou óleo produzem ele-



tricidadc a um custo mais elevado que o das usinas nucleoelé-

tricas, em que pese o alto investimento de capital destas úl-

timas .

Os reatores a água pesada, urânio natural , cons_

tituem o programa canadense e estão sendo introduzidos em al-

guns outros países como a Argentina, índia, Paquistão, Coréia

do Sul e Rumania.

No início do próximo século deverão ainda coe-

xistir as diferentes linhas de reatores que, em vez de confli_

tarem entre si, ao contrário, otimizarão a utilização dos di-

ferentes materiais nucleares e a economia da geração nucleoe-

létrica.

1.5 - CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS

0 valor energético de 1 kg de urânio, ligeira-

mente , enriquecido a 3% é,aproximadamente, equivalente a 300 ton

de carvão ou 1370 barris de petróleo. A componente custo de coin

bustível em um sistema de geração nuclear Ó muito menos impo_r

tante que a correspondente em um sistema convencional. Os cus_

tos de transporte do urânio, constituem uma fração mínima do

custo da energia gerada, tendo em vista que, pequenos volumes

de urânio comportam grandes quantidades de energia. Em conse-

qüência, a implantação de um sistema nuclear é, virtualmente,

independente da localização das fontes de urânio.

Por outro lado, devido aos altos investimentos

necessários ã expansão da geração nuclear, o financi-

amento de programas de grande porte é um problema sério,

exigindo assim um cuidadoso planejamento.

Recentes estudos realizados na França e Austria

(divulgados em junho de 1980) comparam, nas condições desses

países, os custos do Kwh nuclear e convencional e fornecem o

custo do Kw instalado, conforme mostramos a seguir:
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COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE ENERGIA ELÉTRICA

EM VALOR RELATIVO (JUNHO DE 1980)

NUCLEAR

CARVÃO

ÕLEO

CUSTO DO

PWR

CARVÃO

SUPER

FRANÇA

100

177

254

KW INSTALADO

825

625

PHENIX 1750

AUSTRIA

100

129

138

NA FRANÇA *

dólares

dólares

dólares

* INCLUI CAPITAL E OUTROS ENCARGOS

No Canadá, recentemente, economistas da Ontario

Hydro, calcularam que o custo da energia elétrica proveniente de

origem nuclear(CANDU); carvão, americano e carvão canadense sao , .

respectivamente de 34, 63 e 80 dólares por Megawatt hora - Willian

G. Morison,. Diretor de Projeto e Desenvolvimento da Ontario Hydro

(Toronto, Canadá), Julho de 1980.

1.6 - IMPACTO AMBIENTAL DAS DIFERENTES FONTES DE ENERGIA

Para averiguar a periculosidade de fontes de ene_r

gia, ou qualquer outra atividade, é necessário, usar critérios r_i

gorosos que retirem qualquer aspecto emocional ou subjetivo do

julgamento. Assim, para efetuar a comparação de forma totalmente

objetiva, usando método rigoroso, para medir o efeito tanto ocu-

pacional como o efeito sobre a população nas vizinhanças das fojn

tes de energia, devemos empregar, para justeza, a metodologia se_

' Compara-se o risco por. homem/dia, por unidade de

energia produzida, por exemplo, 1.000 megawatt/ano (ou seia a

produção de cerca de 8 bilhões de KWh.)

Os riscos em homens/dia por unidade de energia pro

duzida sao de duas categorias: ocupacional e os que afetam o pú-

blico. Cada uma das fontes de energia consideradas ou seja car-

vão, petróleo, nuclear, gás natural, marés, eólica, solar e neta

nol, apresentam riscos que são indicados na forma do Quadro a s£

guir, e que merecem algumas considerações sobre a natureza dos

mesmos , seja do ponto de vista ocupacional ou daquele que pode-

rá afetar o público (Ver Quadro n9 1.4).
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RISCO DE PERDA HOMEM/DIAS POR UNIDADE DE ENERGIA PRODUZIDA

CARVÃO

PETRÓLEO

NUCLEAR

GÃS NATURAL

MARÉS

EÕLICA

SOLAR:

Aquecimento

Termoelétrica

Fotovoltaica

METANOL

OCUPACIONAL

73

18

8.7

5.9

30

282

103

101

188

1270

PUBLICO

2010

1920

1.4

-

1.4

539

9.5

510

511

0.4

Deve-se observar que hã fontes de energia extre_

mamente intensas e outras como a solar e a eólica que além de

serem periódicas são de intensidade muito fraca, isto implica

automaticamente em necessitar quantidades enormes de materiais

e equipamentos para gerar quantidades de energia comparáveis as

de outras fontes como nuclear, gás, petróleo, hidráulica, etc.

Este fato leva, automaticamente, a produzir (ao

contrário do que usualmente se intue) um número grande de aci-

dentes ocupacionais. Estes materiais .foram prospectados, mine-

rados, transportados, produzidos e refinados, laminados, axtru

didos, usinados, montados,instalados e operados, e nesse pro-

cesso ocupacional ocorrem acidentes próprios destas atividades.

Como a massa de equipamento terá que ser gigantesca para as

fontes de energia de baixa intensidade, os riscos quando calcii

lados de forma rigorosa são apreciáveis (Quadro n9 1.4A).

No carvão, por exemplo, constituem riscos ocupa

cionais os que podem ocorrer desde a prospecção, medidas de re

servas, mineração com a inhalação do pó do carvão nas minas dii

rante o carregamento e transporte do mesmo, enfim, em todas as

fases subsequentes a sua utilização .industrial, inclusive os

rejeitos gasosos lançados na atmosfera, bem como as cinzas que

se acumulam nessa operação.
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Nessa fase de utilização industrial a poluição

gerada por esses rejeitos gasosos constituem risco a saúde do

público.

No petróleo, as mesmas considerações devem ser

feitas para o risco ocupacional, nos trabalhos de campo, son-

dagens, etc., levando-se, também, em conta os riscos que oco£

rem na fabricação, manuseio e transporte de peças, equipamen-

tos e materiais diversos utilizados.

Das onze diferentes fontes de energia analisa-

das pelos especialistas em riscos ocupacionais e do público

em geral, observa-se que o uso de gãs natural é aquele cujo

risco é o menor, seguindo-se o da energia nuclear. Como se pjo

de observar não é fácil, por simples intuição, chegar a este

resultado, porque certamente um leigo no assunto, apontaria

sem exitação a energia solar como aquela de menor risco(Quadro
n91.4 e 1.4A).

.1.7 - ENERGIA NUCLEAR NO MUNDO

Face as incertezas e o o constante aumento de

preços no mercado do petróleo, esta havendo uma conscientiza-

ção mundial da necessidade imperiosa da Energia Nuclear, nos

mais diversos países, desenvolvidos e em desenvolvimento, do

mundo ocidental e da cortina de ferro.

0 Quadro n? 1.5 mostra a situação mundial em

31 de' dezembro de 1979, fornecendo o número de usinas e as po_

tências totais,- por país, para centrais instaladas, eu constr_u

çao e encomendadas.

Os Estados Unidos possuíam em 31 de dezembro de

1979, um total de 580,9 GWe, dos quais 54,7 GWe são de origem

nuclear que geraram 11,5% da produção total de energia elétrica.

As previsões mais pessimistas indicam a instalação de pelo me-

nos 250 GWe de origem nuclear para o final do século.

No início do ano de 1980, a Academia Nacional

de Ciências, dos E.Unidos, aoresentou um relatório, referente

a uma pesquisa que durou 4 anos e custou mais de k milhões de

dólares, o qual conclue que o carvão e a Energia Nuclear são
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as únicas alternativas básicas para o suprimento energético, era

larga escala, nos E.Unidos, até o ano 2000.

A Rússia, em 1980, tem instalados uma potência to

tal de 290 GWe, dos quais 18 GWe são de origem nuclear. Para

1990 es tão projetados cerca de 90 G'Je nucleoelétricos.

0 Japão, terá que importar cerca de 6,3 milhões

de barris de petróleo por dia em 1985, vem utilizando a Energia

Nuclear como a principal alternativa, ocupando no inundo, atual-

mente, o segundo lugar na produção de nucleoeletricidade. Em

1990 deverá dispor de 53 GWe nucleares instalados e, 78 GWe em

1995, correspondendo nesta época a 14% de seu consumo total de

energia.

Até o final do século a capacidade total dos pa£

ses (socialistas) de economia centralizada está prevista para

120 GWe nucleares.

Em 31 de dezembro de 1979 a capacidade mundial

de usinas instaladas, em construção e encomendadas era de

476.395 MWe, num total de 606 unidades (Ver Quadro n9 1.6).

1.8 - GERAÇÃO ELÉTRICA NUCLEAR

Em 1979, a produção de nucleoeletricidade, na

França, foi de 39.920 GWh, cerca de um terço da energia elétri

ca total.gerada no Brasil.

Nos E.Unidos foram gerados 270.700 GWh, em 1979,

o que corresponde a um pouco mais que o dobro de toda a energi^

a gerada no Brasil.



CAPACIDADE NUCLEAR MUNDIAL POR PAÍSES

PAIS

AFRICA DO SUL
ALEMANHA OCIDENTAL
ALEMANHA ORIENTAL
ARGENTINA
BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CANADA
CORÉIA DO SUL
CUBA
ESPANHA •
ESTADOS UNIDOS
FILIPINAS
FINLÂNDIA
FORMOSA.
FRANÇA

. INSTALADAS
IWE

0
. 9310
1840
367
1756

0
880
5823.
595
0

• 1120
54678

0
1847
1272
8735

UNID.

0-
15
5
1
4
0
2
11
1
0
3

74.
0
3
2
16

EM CONSTRUÇÃO
MWE

1914
12419
2640
649
3996
1982
1880
7684
3189
440
9550
99944

. 650
440
3871
33241

UNID.

2
11
6
1
4
2
3
11
4
1
10
88
1
r
4
32

ENCOMENDADAS
MWE

0
4801
2640
745
0

1325
2000
3394
1900
440
7125
39047

0
1000

0
0

UNID.

0
4
6
1
0
1
2
li

2
1
7
32
0
1
0
0

O



PAIS

HOLANDA
HUNGRIA
INDIA
INGLATERRA.
ITALIA •
JAPÃO
LIBIA
MEXICO
PAQUISTÃO
POLÔNIA
RUMANIA
RUSSIA
SUÉCIA
SUICA
TCHECOSLOVAQUIA
TURQUIA
YUGOSLAVIA

T O T A L

INSTALADAS
M W E -

523
0

640
. 9029
1502
15112

0
0

140
0
0

11409
3912
2304
556
0
0

• 133110

UNID.

2
0
3
33
4.

. 23
0
0
1
0
0
31
6
i\
2
0
0

246

QUADRO N° 1.5

EM CONSTRUÇÃO
MWE

0
1760
1160
4609
1049
5839

0
1348

0
440
440

24360
4386
3174
3493

0
664

237711

UNID.

0
4
5
7
2
7
0
2
0
1
1
26
5

• 3

8
0
1

253

ENCOMENDADAS
MWE

0
1000

0
1995
2973
7799
320
0
0

1440
1370
20400
1100

0
2320
440
0

105574

UNID.

0
1
0
3
3
9
1
0
0
2
2
19
1
0
4
1
0

107

EM 3 1 DE DEZEMBRO DE 1 9 7 9 •
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QUADRO N° 1.6

CAPACIDADE NUCLEAR MUNDIAL ttfe)

INSTALADA

EM CONSTRUÇÃO

ENCOMENDADA

T O T A L

1978

118.000

' 213.000

110.000

441.000

1979

133.110

237.711

105.574

476.395

EM 31 DEZEMBRO 1979
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2. CONJUNTURA ENERGÉTICA NACIONAL

A economia das nações fortemente dependentes do

petróleo, cm particular das que se acham em processo de desen-

volvimento, como o Brasil, vem sofrendo profundas modificações

de comportamento, a partir da posição assumida pelos países eac

portadoras de petróleo, desde outubro de 1973.

Tornou-se imperativa a reformulação do panorama

energético mundial, em que passaram a pesar os fatores efluen-

tes do processo político internacional, além de justificados

temores quanto a segurança nacional.

A seguir, faremos uma análise do quadro energé-

tico brasileiro atual.

2.1 - RESERVAS

Há muito trabalho ainda por realizar, no Brasil,

no tocante ao levantamento de nossas reservas energéticas. Nos_

sas dimensões continentais nos dão grandes possibilidades de

fontes energéticas porém, muitos recursos e muito tempo serão

necessários para o seu lavantamento detalhado. 0 estado atual,

de nosso conhecimento, das reservas é mostrado no Quado n° 2.1.

2.2 - ESTRUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

: Durante o ano de 19 78 foram consumidos 109,96

milhões dé TEP, nas diferentes formas de energia primária con-

forme mostra o Quadro n9 2.2.

No período de 1968 a 1978 o consumo de energia

primária cresceu S taxa de 7,5% ao ano. Nesse mesmo período o

petróleo teve uma elevação de 38,0Z para 42,OZ, o mesmo acont^

cendo com a energia hidroelétrica que passou de 16,6Z para 20,4%.

For outro lado a lenha teve uma redução de 38,82 para 18,33.

Nossa dependência externa, em relação ao consu-

mo de energia primária é da ordem de 40%, sendo que ea relação

ao petróleo, as importações atingem cerca de 85Z, o .que vei



RESERVAS

• . E M

•

PETRÓLEO

GÁS NATURAL

XISTO

C#) CARVÃO MINERAL

ENERGIA HIDRÁULICA

ENERGIA NUCLEAR

QUADRO N° 2.1
ENERGÉTICAS BRASILEIRAS

31 DEZEMBRO 1979

UNIDADE

IO3 M3

106M3

IO3 M3

IO6 TON

GWH/ANO

TON U7O0

TOTAL

200*955

45.100

514.000

21.166

933.000

215.300

C*) EM 31 DEZEMBRO 1978

J
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QUADRO N° 2 . 2

E S T R U T U R A D O C O N S U M O D E E N E R G I A

P R I M Á R I A N O B R A S I L - 1 9 7 8

FONTES NÃO RENOVÁVEIS:

PETRÓLEO

GÁS NATURAL

CARVÃO MINERAL

-

FONTES RENOVÁVEIS:

ÁLCOOL

HIDRÁULICA

LENHA

BAGAÇO DE CANA

CARVÃO VEGETAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

42.0

0.5

4.3

46.8

1.1

26.4

18.8

4.6

2.3

53.2

T O T A L G E R A L 1 0 0 . 9

CONSUMO TOTAL 1 0 9 . 9 6 MILHÕES DE BEP .



onerando sobremaneira nossa balança de pagamento.

2.3 - ENERGIA ELÉTRICA

A energia elétrica oferece vantagens era virtude

de permitir transporte fácil a longas distâncias, ser de extr£

ma versatilidade, não poluente, e poder atender em torno de 2/3

das aplicações requeridas.

0 Brasil situa-se entre as nações do mundo., que

dispõem de maior potencial hidroelétrico, como podemos ver no

Quadro n? 2.3. Nenhuma delas porem, conseguiu aproveitar, ate

agora, mais de 15% de seu potencial.

Por outro lado, mesmo dispondo de potencial hi-

droelétrico, a Rússia, Canadá e E.Unidos, se lançaram em gran-

des programas de geração nucleoeletrica.

Por que então esses países nao aproveitam seus

imensos potenciais hidroelétricos ? A resposta poderá ser ava-

liada através da argumentação seguinte:

- Os grandes aproveitamentos hidroelétricos disponíveis estão

cada vez mais afastados dos centros de consumo, não haven-

do . . possibilidades tecnico-econômicas de transmissão

de energia elétrica ã distâncias extremamente longas. Podjí

nos aqui lembrar, a maior usina hidroelétrica do mundo, I-

taipu, que dista pouco mais de 1100 km dos centros de con-

sumo Rio e SiFaulo o que oferece problemas respeitáveis

para o transporte da energia gerada;

- As áreas inundadas sao muito grandes e, além de exigir,mu^

tas vezes, a destruição de cidades completas,, impedem o a-

proveitamento de grandes extensões de terra. No caso de

barragens na amazonia, grande quantidade de espécies vege-

tais e destruída com o armazenamento das águas;

- As grandes barragens causam problemas ecológicos importan-

tes, como modificações do microclima, destruição da fauna

a jusante da usina, proliferação de espécies indesejáveis

na área inundada, etc.;

- Nao menos importante é o bloqueio das comunicações terres-

tres que cruzam a área inundada.
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QUADRO N° 2.3

POTENCIAL HIDROELÉTRICO

PAIS

RÚSSIA

CHINA

CANADÁ

E.UNIDOS

BRASIL

INDIA

TOTAL
61'fe

540

540

520

390

213

42

GtfE

37

27

37

57

27

7

INSTALADO
«7

7

5

7

15

13

18
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2.3.1 - PRODUÇÃO

A produção de energia elétrica no Brasil foi

de 124.673 GWh, em 1979, equivalente a 690.000 barris por

dia de petróleo, atingindo o consumo per capita de 908 KWh,

conforme mostra o Quadro n9 2.4.

2.3.2 - EVOLUÇÃO DO CONSUMO

A taxa de crescimento da demanda de energia

elétrica no Brasil deverá manter-se acima dos 12% com que

vem crescendo nos últimos 10 anos, até 1985, caindo para

8,3 no período 1985-1990 e, para 7,4% no período 1990-1995

(Ver Quadro n9 2.5),

2.3.3 - POTENCIAL HIDROELÉTRICO

0 potencial estimado em 31 de dezembro de 1979

era de 213.000 HW, sendo a potência firme capaz de gerar

933.000 GWh/anuais, equivalentes a 5,5 bilhões de barris de

petróleo por dia (Ver Quadro n? 2.6).

2.3.4 - PROJEÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

A projeção da capacidade instalada até 1984,

conforme consta do relatório da ELETROBRÃS, de 1979, é de

45.717 MW, incluindo 626 MW de origem nuclear.

0 PLANO 95, da ELETROBRSS, prevê 49.000 MW

para 1985, 71.000 MW para 1990 e 101.000 MW para 1995, con-

forme mostra o Quadro nÇ 2.7.



QUADRO N° 2.4

PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE NO. BRASIL GKH) '

A N O S ' HIDRO TERMO TOTAL

1 9 7 0 39.633 5.659 45.392

1 9 7 5 72.063 6.873 73.936

1 9 7 9 115.100- 9.573 124.673

A ENERGIA PRODUZIDA/NO ANO DE 1979, FOI EQUIVALENTE A 690.000

BARRIS/DIA DE PETRÓLEO, COM UM ACRÉSCIMO DE 13% EM RELAÇÃO AO

ANO ANTERIOR." O CONSUMO PER CAPITA, EM 1979, FOI DE 908KWH.
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QUADRO N° 2,5

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.

PREVISÃO DE 31 DE DEZEMBRO 1979

' TAXAS' MÉDIAS DE CRESCIMENTO %

PERÍODO

6 9 - 7 9

79 - 85

85 - 90

90 - 95

TOTAL

12,4

12,8

8,3

TA
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QUADRO N° 2.6

ENERGIA HIDROELÉTRICA NO BRASIL

31 DE DEZEMBRO 1979

• POTENCIAL

INVENTARIADO

ESTIMADO. .

TOTAL •

FIRME

• m

113,800

99.200

213.000

106.500

%

53

46

100

50

INSTALADO 28.386 -13

EM CONSTRUÇÃO 26.000 12
s

O POTENCIAL FIRME PODERÁ GERAR 933.0QO Gífa/ANüÀis,

EQUIVALENTES A 5,5 MILHÕES DE BARRIS DE PETRÓLEO/

DIA.

HAVERÁ NECESSIDADE DE COMPLÇMENTAÇÃO NA REGIÃO

SUDESTE A PARTIR DE 1992/95 E NA REGIÃO NOR-

DESTE A PARTIR DE 1994/95. " ' • ,•



QUADRO N° 2.7

PROJEÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NO BRASIL CHW)

31 DE DEZEMBRO.' 1979

A N O S HIDRO. TERMO TOTAL

1 3 8 0 27.268 5.003 * 32.271

1 9 8 1 32,154 5.087 37.241

1 9 8 2 33.100 5.092 38.192

1 9 8 3 35.970 5.317 41.287

1 9 8 4 40.240 5.477 45.717

* INCLUI 626 Wi DE ORIGEM NUCLEAR.

O PLANO-95 DA ELETROBRAS PREVÊ PARA 1985, 49.000 Mtf , PARA 1990, 71.000 IW
E PARA 1995, 101.000 MW

INCREMENTO

13,

15,

2 ,

8 ,

10,

ANUAL

7

4

6

1

7

l\5
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2.3.5 - EXTRAPOLAÇÃO DA'PROJEÇÃO DA .POTÊNCIA INSTALADA

Extrapolando os cálculos para 3 hipóteses de

crescimento: 7%, 9% e 10% e considerando a de menor crescimen-

to, isto é, de 7%, teremos que ter uma potência instalada de

71 GW em 1990, e de 101 GW em 1995, esgotando-se nosso potency,

ai hidráulico em torno de 2.006. Na hipótese de um crescimento

de 9% o potencial se esgotará ao redor do ano 2.003. Finalmen-

te, se crescermos a 10% no final do século teremos todo o no_s_

so potencial esgotado.(Ver Quadro n° 2.12)

2.4 - IMPORTÂNCIA DA ENERGIA NUCLEAR PARA 0 BRASIL

Em meados da década de 90, para ser sustentado

um desenvolvimento da energia elétrica de apenas 7,4% ano

(bem menor que o atual, de 12,5% ao ano), haverá necessidade de

uma crescente complementação térmica que, em decorrência da e_s_

cassez de combustíveis fósseis, exigirá uma participação cada

vez maior da Energia Nuclear.

0 emprego da Energia Nuclear, em larga escala ,

é inexorável, a partir do fim do século. Por isso, torna-se iin

perativo o domínio completo do Ciclo de Combustível e da Indús_

tria de Reatores.

2.5 - CORRELAÇÃO ENTRE 0 PRODUTO INTERNO BRUTO E 0 CONSUMO

DE ENERGIA

Vamos agora examinar a correlação entre a evoltj

ção do Produto Interno Bruto (PIB), e do Consumo de Energia E^é

trica . . Para os países da "Internacional Ener-

gy Agency", a razão entre a variação do PIB e a variação do

Consumo de Energia no período de 1960 a 1974 foi, em media, de

0,99 e, no período de 1974 a 1985 (projeção) será, em média de

0,84.

No Brasil, a média dessa correlação, entre 1967

e 19 76, foi de 1,21, um pouco acima dos valores corresponden-

tes aos países industrializados. Isto é explicado por ser o B^a

sil um país em franco desenvolvimento e, fortemente dependen-

te do petróleo importado, estando também em fase de implantação

de seu parque industrial.
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3. POLÍTICA NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

3.1 - HISTÓRICO

A primeira preocupação do Governo brasileiro com

a Energia Nuclear foi manifestada com a criação do Conselho Na-

cional de Pesquisas, através da Lei n9 1.310, de 15 de janeiro

de 1951, contendo diversos parágrafos consagrados ao "incentivo

a pesquisa e prospecção das reservas existentes no País, apro-

priados ao aproveitamento da Energia Atômica". Pelo Art. 49 fi-

cava "proibida a exportação, por qualquer forma, de urânio e tó_

rio e seus compostos e minérios , salvo de Governo para Governo,

ouvidos os órgãos competentes". Ficavam sob controle do Estado

"todas as atividades referentes ao aproveitamento da Energia A—

tômica, sem prejuízo da liberdade de pesquisa científica e tec-

nológica", e competia ao "Presidente da Republica, privativameii

te, orientar a política geral da Energia Atômica em todas as f_a

ses e aspectos".

• Aos 31 de agosto de 1956, o Conselho de Seguran-

ça Nacionaí aprovou Diretrizes Governamentais para a Política íí£

cional de Energia Nuclear, nas quais era recomendada a criação

de uma Comissão Nacional de Energia Nuclear, que deveria confor

mar suas ações ãs Diretrizes então aprovadas.'Em conseqüência ,

pelo Decreto n? 40.110, de 10 de outubro de 1956, foi criada a

CNEN, diretamente subordinada ã Presidência da República e encar

regada de "propor as medidas julgadas necessárias ã orientação

da política geral de Enargia Atômica em todas as fases e aspec-

tos".

Mais tarde, a Lei n° 4.118, de 27 de agosto de

1962, estabeleceu o monopólio estatal sobre minérios e materia-

is nucleares e transformou a CNEN em Autarquia Federal.

Com a implantação do Decreto Lei n9 200, em feve

reiro de 1967, "Reforma Administrativa", a CNEN passou a ser vin

culada ao Ministério das Minas e Energia e, nesse mesmo ano,aos

23 de dezembro, foram aprovadas novas Diretrizes que deveriam

nortear, a partir de 19 de janeiro de 1968, a Política Nacional

de Energia Nuclear e que estão em- vigor até hoje.
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A Lei n9 5.740, de 01 de dezembro de 1971, auto

rizou a CNEN a constituir a Companhia Brasileira de Tecnologia

Nuclear (CBTN) , transformada pela Lei n9 6.189, de 16 de dezem

bro de 1974, em Empresas Nucleares Brasileiras S.A.(NUCLEBRÃS).

0 Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD),

criado em 1959 e, o Instituto de Engenharia Nuclear (IEH) , cri_a_

do em 1963, órgãos vinculados a CNEN, passaram ao âmbito da

CBTN e; posteriormente à NUCLEBRÃS, retornando ã CNEN, pelo Dec.

n9 83.873, de 26 de julho de 1979.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi trans_

formada em Autarquia Especial, tendo seu regime jurídico defini_

do pela Lei n9 6.571, de 30 de setembro de 1978, regulamentada

pelo Dec. nÇ 83.829, de 11 de dezembro de 1978.

3.2 - FINALIDADE DA POLÍTICA NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

"Promover, no Brasil, com alta prioridade, o em-

prego da Energia Nuclear, em todas as suas formas de utilização

pacífica, a serviço do desenvolvimento econômico, científico e

tecnológico nacional, bem como do bem estar do povo brasileiro"

3.3 - FUNDAMENTOS

A Política Nacional de Energia Nuclear apresenta,

entre outros, os seguintes fundamentos:

" - Direito de utilizar a Energia Nuclear para

fins pacíficos, como fator preponderante do

desenvolvimento nacional, como suporte de nos_

sa segurança e perspectiva de progresso para

toda a América Latina.

- Colaboração de países adiantados no assunto,

para estabelecer uma técnica nacional e im-

plantar uma indústria nuclear em nosso terrj.

tõrio.

- Cooperação com países em nível técnico equi-

valente ao nosso, particularmente, os da Ané_

rica Latina.
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- Colaboração do Brasil para a proscrição de

armas nucleares, em todo o mundo, em defe-

sa da paz mundial, mediante o estabelecimejn

to de tratados elaborados no seio da Orga-

nizações Internacionais a que pertencemos;

adoção de medidas objetivas, realistas c

justas que, garantindo a consecução desse

"desideratum", não venha a se transformar

em meios de cerceamento do desenvolvimen-

to de países considerados não nucleares".

3.4 - RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Ao Presidente da República cabe a orientação ge

ral da Política Nacional de Energia Nuclear, sendo da competên

cia do Conselho de Segurança Nacional supervisionã-la, orien- -

tá-la e coordenã-la.

A Secretaria de Planejamento organiza o Plano .

Nacional de Desenvolvimento, contendo as linhas mestras para

o setor nuclear.

Ao Ministério das Minas e Energia, responsável

pelo planejamento, execução e controle dessa política, compete,

através da Comissão Nacional de Energia Nuclear:

— Elaborar programas gerais plurianuais, progra_

mas anuais de trabalho, programas setoriais e projetos especí-

ficos, visando a consecução dos objetivos fixados;

- Estabelecer prioridades para os trabalhos a

serem programados;

- Interessar entidades privadas a cooperarem nos

programas e projetos estabelecidos;

— Propor alterações na legislação em vigor, com

vistas a:

- adaptar a legislação em vigor ã Política Nacional

de Energia Nuclear;

- atrair capitais privados para os setores de utili-

zação pacífica da Energia Nuclear;
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- atender Ss necessidades financeiras anuais elabo-

rando orçamentos-programa e cronogramas financei-

"ros;

- fiscalizar e controlar todas as atividades perti-

nentes ao campo da Energia Nuclear;

- coordenar e aprovar os programas dos órgãos de

pesquisa e de ensino que se dedicam ao campo da

Energia Nuclear.

- Alem dessas missões de assessoramento ao M.M.E.,

constituem responsabilidade da CNEN:

- Promover e incentivar a utilização da Energia

Nuclear para o desenvolvimento, a formação de pessoal e as a-

plicaçoes de radioísõtopos .

- Expedir normas, licenças e autorizações para:

instalações nucleares, material nuclear e usinas nucleares.

- Promover, organizar e operar laboratórios e

instituições de pesquisa.

- Fiscalizar: minérios nucleares, materiais mi

cleares, indústria nuclear e usinas nucleares.

- Propor estoques estratégicos de materiais nu-

cleares .

- Estabelecer Salvaguardas Nacionais.

- Âo Ministério das Relações Exteriores cabe, em

consonância com o Ministério das Minas e Energia, assessorar,

quanto ao aspecto político-diplomãtico, os Ministérios ou 6r-

gaos interessados, bem como proceder, após audiência ao Cons£

lho de Segurança Nacional, ã elaboração e s assinatura de a-

cordos e convênios e entidades privadas estrangeiras e com ojr

ganismos internacionais, necessários ou úteis ã. execução dos

Programas estabelecidos.

Sob a orientação do Ministério das Minas e E-

nergia, a Eletrobrás planeja e financia o programa de energia

elétrica no País e, coordena a sua execução.

Ãs Concessionárias de Serviços de Eletricida-

de compete, a construção e a operação de Centrais Nucleares.
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3.5 - DIRETRIZES SETORIAIS AO MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

Os propósitos da Política Nacional de Energia Nu_

clear deverão ser alcançados, progressivamente, atendendo ãs re

comendações do atual Governo que definiu, os seguintes objeti-

vos :

- Garantir a plena transferência da tecnologia

prevista no Acordo Nuclear Teuto-Brasileiro de 1975;

- Assegurar a execução do Programa Brasileiro de

Centrais Nucleares;

- Viabilizar a fabricação de componentes nuclea-

res e a produção de combustível nuclear;

- Consolidar a capacidade nacional de engenharia

de projeto , . construção e montagem de centrais nucleares;

- Centralizar os serviços de elaboração de proje_

tos de construção civil, aprovisionamento dos equipamentos e

montagem de usinas nucleo-elétricas;

- Preparar as Concessionárias de energia elétri-

ca para a operação e manutenção de usinas nucleares, além da

participação na construção e montagem das mesmas;

- Alocar ao consumidor de energia elétrica apenas

os custos equivalentes ã solução convencional substitutiva, fi-

cando a parcela residual por conta de um "Fundo para Transfer?n_

cia de Tecnologia", a ser criado ou destacado de recursos extra

-setor elétrico;

- Acelerar as prospecçoes de urânio e torío;

- Criar e desenvolver uma tecnologia nacional a-

daptada aos recursos minerais do País;

- Formar as equipes necessárias ã absorção das

tecnologias de projeto e construção das Centrais Rápidas Supere_

generadoras;

- Dar condições ã Comissão Nacional de Energia

Nuclear para o pleno exercício de suas atividades, especialmen-

te, no campo de licenciamento e segurança nuclear.

Estas recomendações foram elaboradas em consonan
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cia com o III Flano Nacional de Desenvolvimento que determina

a "incorporação da geração nuclear, adotados processos de ge-

ração que maximizem a capacidade de produção energética do u-

4. PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO

Qualquer nação, mesmo dispondo de reservas na-

turais não totalmente aproveitadas e, tendo recursos finance^

ros ilimitados, somente poderá desenvolver-se, adequadamente,

se contar com as estruturas de base, as equipes de cientistas

e técnicos. Graças a elas a indústria conserva a capacidade de

aplicar inovações surgidas em qualquer parte do mundo e, sem

elas, seria impossível a substituição de importações e do ate_n

dimento interno de suas necessidades energéticas.

Em nosso País, as alternativas para atender a

crescente pressão da demanda energética, considerados os as-

pectos técnicos, econômicos e políticos da questão, incluiera

a exploração máxima do potencial hidroelétrico e um vigoroso

desenvolvimento da Energia Nuclear.

Na legislação atual sobre Energia Nuclear (Lei

n° 6.189/74) o Governo incumbiu a NUCLEBRÃS das atribuições re

ferentes à execução das atividades nucleares', com o intuito de

dinamizar no que se refere ao aspecto industrial, continuando

a CNEN, a ser o Órgão superior de orientação, planejamento,s_u

pervisão e fiscalização das atividades nucleares e também, en

carregado de promover e executar pesquisas e formar pessoal

especializado.

A CNEN atua em setores básicos de interesse na

cional, presentes e futuros. Um dos aspectos mais destacados,

que avultarã com o desenvolvimento da indústria nuclear em

nosso País, é a competência normativa, reguladora e licencia-

dora da CNEN, que no desempenho dessas importantes atividades,

zelará pelo bem estar de nossa população e pela conservação do

meio ambiente.

Ê preciso ressaltar ainda, que a geração de e-

nergia elétrica constitui apenas um das formas de utilização



da Energia Nuclear, relevante pelos aspectos econômicos e de

preservação do ambiente.

Para um nação emergente, como o Brasil, outras

aplicações da Energia Nuclear poderão ser de grande importân-

ciacia. A propulsão naval e a utilização do calor gerado pelos

reatores de alta temperatura nas indústrias químicas e siderúr_

gicas por exemplo, poderão dar instrumentos a indústria nacio-

nal, ainda neste século, para conquistar mercados cada vez mais

sofisticados, onde a tecnologia e a economia de escala são pe-

ças fundamentais para o sucesso.

Cabe lembrar também, que os radioisõtopos, pre-

ciosa ferramenta, na pesquisa, em novas técnicas de analise, em

radiodiâgnosticos, etc., poderão aumentar a eficiência ou a pro

dutividade em vários campos do conhecimento ou atividade huma-

nas, gerando maiores riquezas ou bem-estar para o povo brasi-

leiro.

No que diz respeito a geração nucleoeletrica, a

estratégia a ser empregada devera visar a: '

- geração de energia elétrica aliada a um programa de trans-

ferência de tecnologia completa e intensiva que possibilite a

implantação de uma indústria nuclear integrada, nacional,ampla

e autônoma, nela incluído o Ciclo do Combustível em todas as

suas etapas;

- assegurar a continuidade e permanência do Programa Nuclear

Brasileiro através de cronogramas de construção de unidades de

forma seqüencial e ininterrupta;

- compatibilizar o cronograma, o ritmo de construção e a ins_

talação de unidades nucleares, com os recursos disponíveis e

as necessidades energéticas;

- dar prioridade ao levantamento das reservas de urânio, a n_í

vel de inventário, a fim de assegurar a autonomia do Programa

Nuclear Brasileiro;

- .promover o enriquecimento de urânio no País, de modo a aten-

der as necessidades nacionais e permitir a exportação de exce-

dentes para o mercado mundial;

- dar prioridade ao treinamento e capacitação de recursos hju
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manos para o cumprimento do programa nuclear sem limitações ou

restrições em seu ritmo;

- assegurar a fabricação de equipamentos nucleares para o Pro-

grama Nuclear Brasileiro e permitir a exportação de excedentes;

- complementar a energia hidroelétrica, participando com a

geração de energia de base, para o sistema elétrico;

- instalar, preferencialmente, unidades nucleares na região

Sudeste, onde se fará sentir mais rapidamente o esgotamento da

energia hidroelétrica; .

- acompanhar a evolução tecnológica no inundo, de forma a pr<e_

parar o País para as novas linhas de reatores de fissão, espe-

cificamente, os de alta-temperatura e os super-regeneradores;

- acompanhar o desenvolvimento da tecnologia de fusão nucle-

ar, implantando um Programa Nacional de Física de Plasma e Fu-

são Termonuclear e, participando do esforço de cooperação in-

ternacional nesse campo, no intuito de preparar o Pais para o

advento da energia do século 21.

4.1 - PROGRAMA DE GERAÇÃO NUCLEOELÉTRICA

Durante o exercício de 1979 a ELETROBRÂS reana-

lisou e redefiniu o programa de investimentos do setor elétri-

co para atender as limitações existentes e compatibilizar a

programação de obras, com os recursos disponíveis, segundo as

diretrizes estabelecidas pelas autoridades governamentais.

Em 1979 foi elaborado o "Plano de Atendimento

aos Requisitos de Energia Elétrica até 1995" (FLANO 95). Nesse

documento prevê-se o atendimento do mercado até 1995, para . o

que a capacidade geradora instalada terá que ser triplicada,pji

ra atingir 101 GW..

0 mercado de energia elétrica prevê o crescimeri

to médio de 12,7% ao ano, entre 1979 e 1985; de 8,2Z ao ano de

1985 a 1990 e de 7,4% ao ano de 1990 a 1995. 0 programa de o-

bras em execução assegura um acréscimo de 25,9 GW, sendo 20,4

GW em hidroelétricas, 3,1 GW em usinas nucleares e 2,4 GW em

térmicas convencionais. 0 programa adicional de obras, propos-

to no Plano, compreende a instalação até 1990 de 18,4 GW,sendo

18,1 GW em hidroelétricas e 0,3 GW era termo-eletricas a carvão.
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Para o período 1991/95 são previstos acréscimos

da ordem de 30GW, e a composição do parque gerador a construir

serã objeto de estudos programados para os primeiros anos da

década de 80, permitindo a adoção de decisões em tempo hábil .

Tudo indica que o atendimento ao mercado será feito, essencial^

mente, com energia hidroelétrica, complementada com a Energia

Nuclear e termoelétrica a carvão.

Na definição do programa nucleoelétrico, o tipo

de reator foi escolhido a luz da experiência de países mais a-

vançados, .tendo em conta o custo de geração, a eficiência ope-

racional e os custos de capital.

A escolha, que recaiu no reator a água leve pre£

surizada, alimentado com urânio levemente enriquecido exigiria,

necessariamente, uma garantia da instalação no país do Ciclo

completo do Combustível, incluindo-se nesse, as fases de enri-

quecimento e reprocessamento.

4.2 - ESTADO ATUAL DO PROGRAMA DE GERAÇÃO NUCLEOELÊTRICA

A.2.1 - CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO (CNAAA)

ANGRA 1

0 comissionamento de ANGRA I esta em pleno andja

mento e, brevemente, permitirá a operação da primeira Usina Nu

clear de Potência do Brasil, com 626 MWe.

Os testes a Frio foram realizados com pleno êxi_

to e os testes a Quente estão sendo preparados. Após sua con-

clusão e mais alguns testes complementares, serã feito o carre

gamento - do • núcleo. 0 passo seguinte serã a realização

dos testes de prê-criticalidade, criticalidade inicial e, em

seguida com aumento progressivo da potência para 30Z, 50%, 75%,

90% e, finalmente, 100%. Após operar 100 horas com a potência

total,a Usina de Angra I, poderá entrar em operação comercial,

prevista para 1981.

Os operadores do reator estão em processo de li_

cenciamento pela CNEN, já tendo realizado provas escritas em
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fevereiro abril de 1980. As provas orais serão feitas 1 mês

antes do carregamento do núcleo.

ANGRA II

No dia 18 de junho de 1977 foi concluída a coji

cretagem do 19 tubulão de Angra II e, em 19 de outubro de 1979

foi concluído o 10009, de um total de 1450, 290 dos quais no

edifício do reator.

Atendendo a exigências da CNEN, por questões

de segurança, estão.sendo cravadas 88 estacas adicionais no

edifício do reator. Em 18 de maio de 1980 foi concluída a es-

cavação até a cota menos llm, tendo sido iniciados os traba-

lhos de reforço das estacas, anteriormente cravadas.

Em abril de 1980 foi iniciada a concretagem da

lage de coroamento do edifício do turbo-gerador.

ANGRA III

Está em definição o local exato, que poderá

ser junto a Angra II, ou nas proximidades de Itaorna.

4.2.2 - USINAS IV e V

- 2

Foi escolhida uma area de 236 km na costa do

Estado de Sao Paulo, entre as cidades de Peruíbe e Iguape, a

cerca de 100 km da cidade de São Paulo.
4.2.3 - COMPLEXO INDUSTRIAL DE REZENDE (CIR)

Os projetos de detalhamento foram completados

em 1979 e estão em execução as obras de apoio e inf ra-estrut_u

ra.

USINA DE ENRIQUECIMENTO

Está a cargo da NUCLEI, cujo capital autoriza^

do foi elevado para cerca de 2,25 bilhões de cruzeiros, em

março de 1979.

As obras de implantação de uma cascata piloto

de enriquecimento pelo processo do Jato Centrífugo, com 24

estágios, foram iniciadas em maio de 1979 no CDTN, em Belo

Horizonte. Os testes operacionais estão previstos para 1983.
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FABRICA DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS (FEC)

Em 1979, foram concluídos os projetos detalha-

dos das obras civis da primeira etapa de implantação da FEC ,

bem como do Processo da segunda etapa - produção de pastilhas

- estando em andamento o projeto da terceira etapa - produção

de põ de UO»-

Foram concluídos os serviços relativos ãs fun-

dações e ã estrutura do prédio do Processo e iniciados os tra

balhos de acabamento desse prédio e de construção do edifício

de utilidades. 0 índice de nacionalização na implantação da

primeira etapa foi da ordem de 60%.

0 programa pré-operacional de monitoração amb_i

ental para o CIR foi elaborado, iniciando-se as análises de

água, solo e ar. Esse programa permitirá estabelecer as cond^

ções de referência para o acompanhamento das unidades industri

ais previstas.

4.2.4 - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ITAGUAI)

A Fabrica de Equipamentos Pesados, a cargo da

NUCLEP, foi inaugurada em 07 de maio de 1980. Uma parte ponde_

rável das máquinas é de procedência nacional, inclusive as 16

pontes rolantes.

- Os equipamentos pesados que serão fabricados

pela NUCLEP incluem acumuladores, pressurizadores, estruturas

internas, geradores de vapor e vasos de pressão. Para a 4~ u_

sina, brasileira, serão fabricados o vaso do reator e 4 gera-

dores de vapor.

0 custo da fábrica foi de 230 milhões de dóla-

res, excluindo-se o preço do terreno e da infra-estrutura com

plementar.

0 Governo brasileiro firmou, recentemente, um

Acordo com a República Argentina, que permitirá a exportação

de equipamentos da NUCLEP para a usina de Atucha II.

4.2.5 - USINA PILOTO DE REPROCESSAMENTO DE COMBUSTÍVEIS

IRRADIADOS
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Foram iniciados em 1979 os projetos de engenha-

ria básica e de detalhes da usina. Os trabalhos estão sendo e—

xecutados em Dortmund, na Republica Federal da Alemanha, com a

participação de engenheiros da NUCLEBR.ÃS.

0 Relatório Preliminar de Analise de Segurança,

necessário para dar início ao processo de aprovação de locais,

pela CNEN, encontra-se em elaboração.

4.2.6 - COMPLEXO INDUSTRIAL DE POÇOS DE CALDAS (CIPC)

Em 1979 foi iniciada a segunda fase da constru-

ção civil e dos serviços de montagem eletro-mecânica, além de

ter sido executada a montagem das estruturas metálicas. Conti-

nua a aquisição de equipamentos.

MINA DE URÂNIO OSAMU UTSUMI

Situada a 30 km de Poços de Caldas, a mina Osa-

mu Utsumi (jazida do Cercado), possui 3 corpos mineralizados

principais, que se situam entre 40 e 80m de profundidade, atin

gindo até 300m abaixo da superfície.

As reservas indicadas são da ordem de 20.000ton

de UoOg além de 6.800 ton inferidas. A mineração será realiza-

da a céu aberto e a produção inicial da mina é de 2.500 ton de

minério por dia, devendo passar a 5.000 ton/día numa segunda

fase.

Em junho de 1977 foram iniciados os trabalhos de

pré-lavra e até 31 de dezembro de 1979 já haviam sido removidos
~ 3 - ~

29 milhões de m de material estéril. Em 10 anos serão retira-
— 3dos, aproximadamente, 85 milhões de m , volume que eqüivale a

mais de 8 vezes o utilizado na barragem de ITUMBIARA. A área da
— 2

escavação tem da ordem de 315.000 m , o que representa 7 v.ezes

a área do estádio do Maracanã.

USINA DE BENEFICIAMENTO DE URÂNIO

A usina de beneficiamento de urânio de Poços de

Caldas entrará em funcionamento a partir do ano que vem e, de-

verá atingir a produção inicial prevista de 550 ton/ano de ye_l_

low cake, em 1982.
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No laboratório de Desenvolvimento de Poços de

Caldas, inaugurado em dezembro de 1974, foram feitos estudos

de amostras de minério local, com o objetivo de desenvolver pro

cessos de beneficiamento para a produção de concentrados de

urânio.

Serão instaladas, com tecnologia nacional, uma

fábrica de ãcido sulfúrico, matéria prima principal para a so-

lubilização do minério de urânio, alem de todas as instalações

auxiliares necessárias ao funcionamento integral do CIPC. A

participação prevista da indústria nacional, para o fornecimeii

to de equipamentos, é de 90%.

Em 1985 deverá ser atingida a produção de 1.000

ton/ano de yellow-cake.

4.3 - PERSPECTIVAS PARA 0 PROGRAMA DE GERAÇÃO NUCLEOELÉTRICA

As previsões do crescimento do consumo de ener-

gia elétrica, apôs o período coberto pelo "Plano 95", cons'ide-

rando-se uma taxa de apenas 7,0% ao ano, em que pese o fato de

termos crescido 13,0% em 1979 e 12,4%, em media, nos últimos

10 anos, levarão a total utilização de nosso potencial hidroe-

létrico antes do ano 2005 (Quadro n9 2.12)

Face a estas considerações será inevitável o

uso da Energia Nuclear, cujas usinas poderão, em princípio,ser

implantadas segundo cronograma decidido pelo conjunto de au-

toridades responsáveis pela implementação de usinas nucleoele—

tricas.

5. URÂNIO NO BRASIL

5.1 - HISTÕRICO

Desde 1951, com a criação do Conselho Nacional

de Pesquisas, o Governo brasileiro vem se preocupando com a

prospecçao de materiais nucleares no Brasil, em especial o ura

nio.

Em 1956, com a criação da Comissão Nacional de

Energia Nuclear, foi estabelecido um Programa Conjunto de Co-

operação para o levantamento dos recursos brasileiros em urânio,
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reunindo técnicos brasileiros e norte-americanos, que traballi£

ram lado a lado ate 1960.

Era 1961, através do Convênio de Cooperação Téc-

nica entre a CNEN e o Commissariat a 1'Energie Atomique da Fran_

ça (CEA), foi enviada ao Brasil uma missão de cooperação técn_î

ca, constituída de geólogos do CEA, que contribuiram, grande-

mente, na organização do Departamento de Exploração Mineral da

CNEN. 0 Convênio de Cooperação Técnica permitiu a formação de

uma equipe de geólogos que assimilou os métodos de investiga-

ção desenvolvidos e utilizados na Europa. Esse trabalho conjun

to se extendeu de 1961 a 1966.

De 196'6 a 1974, esse grupo de geólogos brasile^

ros prosseguiu com os trabalhos de prospecçao, adotando a sis-

temática de investigação estabelecida pelos franceses, adapta-

da as condições brasileiras. Até 1970, os trabalhos foram exe-

cutados diretamente pelo grupo de geólogos da CNEN, em ritmo

modesto.

Em 1969 foi criada a Companhia de Pesquisas de

Recursos Minerais (CPRM), incumbida, por lei, da execução dos

trabalhos de prospecçao de urânio, programados, coordenados ,

fiscalizados e supervisionados pela CNEN.

Com a lei 6.189/74, que transformou a CBTN em

NUCLEBRÂS, O monopólio referente 5 pesquisa e ã lavra de miné-

rios, sua comercialização, produção e industrialização, passou

a ser exercido através da CNEN e da NUCLEBRÃS. 5 CNEN cabe o licejn

ciamento, ã fiscalização e o estabelecimento dos preços dos ma

teriais nucleares, enquanto que ã NUCLEBRÃS compete a execução

de todas as etapas de sua comercialização.

No inicio de 1975, a CNEN transferiu para a NU-

CLEBRÃS suas atividades de pesquisa de urânio e todo o corpo

de técnicos especializados que formou até essa data.

5.2 - RESERVAS BRASILEIRAS DE URÂNIO

0 conhecimento geológico básico acumulado, o au

mento dos quadros técnicos e, sobretudo a criação e posterior '
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duplicação do valor do imposto único sobre lubrificantes e cojn

bustíveis líquidos e gasosos, fornecendo recursos substanciais,

permitiram que os recursos minerais assegurados crescessem de

11 mil/ton de U.0o no início de 1975 ate 215.300 ton em dezem
j is —

bro de 1979.

As atuais reservas brasileiras de urânio sao ja

presentadas no Quadro n? 5.2 e nos conferem uma posição de dc.s_

taque entre os demais países, como mostra o Quadro n9 5.1, djL_

vulgado pela AIEA em 1979.

IO3 ton U 30 g a

PAÍS (menos de US$ 50/lb)

E.Unidos 1858

Canadá 895

Africa do Sul 530

Australia 352

Suécia 304

Brasil 215

Niger • 213

Namibia/SWA 186

França 101

SUB TOTAL 4654

Resto do Mundo Ocidental 511

TOTAL 5165

Quadro nÇ 5.1 .

5.3 - MINÉRIOS CONTENDO URÂNIO SUBORDINADO

Grandes massas mineralizadas porém, com teores

de urânio abaixo dos usuais teores de extração, foram descei

bertas e vem sendo estudadas, pormenorizadamente, podendo num

futuro próximo, vir a se constituir em jazidas,'desde que h_a

ja possibilidade de ser realizada uma mineração em larga esca

Ia. .



QUADRO N° 5,2

RESERVAS GEOLÓGICAS DE URÂNIO EM TONELADAS MÉTRICAS DE U 30 8

NUCLEBRAS

1 - PLANALTO DE POÇOS DE CALDAS
2 - FIGUEIRA-PR
3 - QUADRILÁTERO FERRÍFERO-MG
4 - AFiORINÓPOLIS-GO
5 - CAMPOS BELOS-GO
6 - ITATAIA-CE
7 - LAGOA REAL-BA

SUB TOTAL NUCLEBRAS

NUCLAM

8 - ESPINHARAS-PB

SUB TOTAL NUCLAM

T O T A L G E R A L

CLASSE DE RESERVA- DEZ 1979

MEDIDAS E
INDICADAS

20.000
7.000
5.000
2.000
500

33.000
3.500

121.000•

5.000

5.000

126.000

INFERIDAS

6.800
1.000
10.000
. 3.000

500
39,500
23,500

84.300

5.000

5.000

89.300

TOTAL

26.800
8.000
15.000
5.000
1.000

122.500
27.000

205.300

10.000

10,000

215.300

J
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Quando o preço internacional do urânio atingir

os níveis prognosticados, baixos teores e grande tonelagem de

minérios poderão permitir a produção econômica de concentra

dos .

Entre essas ocorrências de minérios contendo

urânio subordinado, não consideradas como reservas, destacam-

se os casos de urânio associado ao caldasito de Poços de CaJL.

das, ao pirocloro e a apatita de Araxã, ao fosforito de Oliii

da e ao ouro nos metaconglomerados de Jacobina.

5.4 - INVESTIMENTOS

Inicialmente, os recursos financeiros disponj^

veis para a pesquisa de urânio eram isuficientes. Outras

áreas de atividade nuclear, igualmente importantes, fracionja

van os recursos orçamentários da CNEN, restando para a pros

pecção de urânio quantias que mal permitiam serem desenvolvi

dos trabalhos modestos. Em conseqüência, as ocorrências de

urânio eram em ritmo lento e de modo bastante superficial.

No primeiro semestre de 1970, foi alterado es.

se andamento, passando a prospecçao de urânio a se efetuar em

escala condizente com as necessidades e as aspirações brasi

leiras. A providência que modificou o quadro até então viseri

te, foi a destinacão de 17. do Imposto Ünico Sobre Lubrifican

tes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, para a pesquisa do urâ

nio. A verba de 1970 foi então triplicada, passando de 6 mî

lhões de cruzeiros para 23,3 milhões (índices monetários de

1978).

Posteriormente, o I.U.L.C.L.G. foi duplicado,

passando de 1 a 2%, o que permitiu que os recursos minerais

assegurados crescessem em ritmo acelerado.

0 último relatório da NUCLEBRÃS fornece os in

vestimentos nos dois últimos anos:

1978 410,4 milhões de cruzeiros

1979 536,6 milhões de cruzeiros
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O total de investimentos até hoje, referenteas

pesquisas de urânio, é da ordem de 2,9 bilhões de cruzeiros ,

para reservas de 215.300 ton de U 30 g. Nossas reservas estão

custando hoje, cerca de Cr$ 9 por Kg, valor esse muito baixo

em comparação com os padrões de eusto-benefício norte ameri

canos, que atingem ã cifra de US 6,00 jjor quilo de urânio a

crescentado as reservas.

6. ACORDO DE COOPERAÇÃO ti'JCLEAR COH A REPUBLICA FEDERAL DA ALE

MANHA

Um dos fundamentos da Política Nac-ional de Ene_r

gia Nuclear é a "colaboração de países mais adiantados no â s_

sunto, para estabelecer uma técnica nacional e implantar uma

indústria nuclear em nosso território".

0 Governo brasileiro estabeleceu acordos com dj_

versos países visando ao intercâmbio científico e tecnológico

e a garantia de fornecimento de materiais nucleares, indispeii

sáveis ao desenvolvimento das atividades nacionais no setor de

Energia Nuclear. Era imperioso, no entanto, que outros açor

dos objetivando, explicitamente todas as etapas do Ciclo do

Combustível, fabricação de componentes e a implantação da Ener

gia Nuclear no Brasil, fossem estabelecidos.

Tornavam-se necessárias condições especiais pa

ra que fossem possíveis negociações nesse sentido:.

- Recursos Humanos em qualidade e quantidade mi

nima que permitissem a transferência de tecnologia, não só no

aspecto científico como no tecnológico e no gerencial;

- Capacidade da indústria nacional na produção

de componentes, com especificações especiais, da tecnologia nu_

clear mais avançada;

- Garantia de um mercado de grande vulto no se

tor nuclear, tornando possível considerações de escala indus

trial, por meio de um plano aprovado de instalação de reatores

de potência;
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- Respaldo político e financeiro do Governo bra

sileiro.

Para acordos parciais, onde fosse considerada

apenas parte da tecnologia, principalmente a de reatores,havia

possibilidades favoráveis nos entendimentos com vários países.

Um acordo industrial isolado, na estratégica área do Ciclo de

Combustível, porém, tornar-se-ia mais difícil de ser realiza

do.

A análise da conjuntura internacional indicava,

no entanto, que a criação, no Brasil, de uma industria nuclear

integrada, com tecnologia avançada, abrangendo a fabricação de

reatores e do combustível em todas as suas etapas, limitavam o

número de países que poderiam negociar com o Brasil.

Desenvolvendo-se há alguns anos, o intercâmbio

tecnico-científico no setor nuclear, tinha permitido a varija

ções mútuas da viabilidade de instalação, no Brasil, de uma ín

dústria nuclear. Porém, somente a determinação do Governo de

tomar medidas no sentido da urgente e intensiva preparação n_u

clear, mediante a absorção de tecnologia, a mais avançada, pe£

mitiu dar os passos decisivos para as negociações de um acordo

integrado e abrangente.

Dos .países interessados na assinatura do acordo

nuclear com o Brasil, a República Federal da Alemanha era o

único que oferecia as condições exigidas para o desenvoivimen

to de nosso Programa de Energia Nuclear. 0 Brasil encontrou

na RFA o parceiro ideal, pois aliava a comprovada competência

profissional, a disposição política de transferir tecnologia

para o nosso país.

A tecnologia alemã incorporou e aprimorou a mje

lhor e a mais perdurável tecnologia de reatores, a dos PWR(rea

tores a água leve pressurizada), originalmente desenvolvida nos

E.Unidos, atingindo a potência de 1.300MWe por unidade.

Á RFA foi o único, dentre os países detentores

de avançada tecnologia nuclear, que foram consultados, a
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festar disposição de oferecer participação ao Brasil, no prõ_

prio desenvolvimento de um processo de Enriquecimento de Ura

nio, além de aceitar o compromisso de construir em nosso terH

tõrio uma Usina de Reprocessamento de Combustível Irradiado.

Deve-se destacar ainda que mesmo potências nii

cleares, como a França e a Rússia, dispondo de boas condições

de desenvolvimento tecnológico, procuram acelerar os seus pro

gramas, ganhar tempo fazendo acordos industriais nas areas de

tecnologia de reatores e de combustíveis, com países que pojs_

suam tecnologia mais avançada neste ou naquele setor.

A absorção da tecnologia alemã por parte dos c_i

entistas e técnicos brasileiros certamente permitirão, no futu^

ro, o desenvolvimento de uma tecnologia autóctone.

For outro lado, como associado em igualdade de

participação, no desenvolvimento do processo do Jato Centrífu_

go, o Brasil poderá comercializar, em todo o inundo, a licença

para a construção de Usinas de Enriquecimento por esse promi£

sor processo.

Essas sao algumas das razoes que motivaram o pji

rágrafo final da nota oficial do Governo, por ocasião da assi_

natura do Acordo de Cooperação Nuclear entre o Brasil e a Repií

blica Federal da Alemanha, em 27 de julho de 1975 (ver Quadro

n9 6.1):

"Para o povo brasileiro é motivo de júbilo, e até mesmo de

orgulho, a conclusão do presente Acordo para os Usos Pa^í

ficos da Energia Nuclear,não só pelos benefícios que s_ê

rão alcançados pelo País no setor energético, como tam

bem, pelas relevantes conseqüências que advirão especia_l_

mente para o desenvolvimento sõcio-econômico da Nação".



QUADRO N° 6.1

ACORDO BRASIL -'R.F.A. DE COOPERAÇÃO NUCLEAR

ATIVIDADE

PROSPECÇAO, MINERAÇÃO
E EXPLORAÇÃO D E U R S N I C

ENRIQUECIMENTO DE URA-
NIO

FABRICAÇÃO DE ELEMEN
TOS COMBUSTÍVEIS

REPROCESSAMENTO DE
URÍNIO GASTO

REATORES NUCLEARES

FABRICAÇÃO DE COMPO-
NENTES PESADOS

METAS E . MEIOS

- Exploração era 2 áreas medindo conjuntamente
73.000knr • .

- Venda comprometida de.20^ de qualquer minério
descoberto à R.F.A.

- Usina de demonstração do processo de Jato-Ceri
trífugo com capacidade de produzir 250.000 UTS/
ano, em 198I.

- Usina comercial (2 ou 5.000.000 UTS/ano) mais
tarde.

- Usina Piloto e posteriormente Usina Comercial
(Construção a cargo da KWU e da Reactor
Brennelement Union GmbH (RBU}.

" Usina Piloto com capacidade para .10kg de metal
pesado por dia

- 4 unidades t ipo PWR com potência de 1.J00 MWe-
cada, era 1985

- '4 outras unidades, em torno de 1990 com par t i
cipacao crescente da industria nacional *"

- Fabricação de componentes maiores em 1985

PARTICIPAÇÃO

NUCLEBRÁS': 5 l £

URANGESELLSCHAFT mbH (UG): h°$

NUCLEBRÁS : 7 5 $
STEAG AG : 1 5 #
INTERATOM : 1 0 #

NUCLEBRÁS : 7 0 ^
KWU s 3 0 #

NUCLEBRÁS : 1 0 0 ^
ASSISTÊNCIA TÉCNICA sKSRNBRENNSTOFF-
WIDERAUFARBEITUNGS-GESELLSCHAFT mbH
(KEWA} & FRIEDRICH UHDE GmbK
NUCLSBRAS : 75/&

KWU: 25# •

NUCLEBRÁS/KWU/GUTEHOFFNUNGSíiUTTE
STERKRAGE AG/VEREINIGTE
OSTERREICHISCHE
EISEN-UND-STAHLW33RKB (AUSTRIA).
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7. PRINCIPAIS ATIVIDADES DA CNEN

O Organograma atual da CNEN é mostrado no Qua

dro n9 7.1 e, um resumo de suas atividades é visto no Quadro

n9 7.2.

Focalizaremos, agora, algumas das principais a

tívidades da CNEN.

7.1 - LICENCIAMENTO DE CENTRAIS E INSTALAÇÕES NUCLEARES

7.1.1 - LICENCIAMENTO

Um dos principais objetivos da CNEN é, assegu

rar que a utilização da Energia Nuclear desenolva-se no País

de forma a preservar a saúde dos trabalhadores e do público

em geral, bem como manter as condições do meio ambiente.

A fim de alcançar estes objetivos, a CNEN injL

cia suas atividades pela aprovação do sítio, extendendo-se até

a desativação total das unidades. Para tal:

- Analisa as informações geográficas, demogriá

ficas, geológicas e meteorológicas do local

fornecido pelo solicitante, visando S sua a_

provação;

.- Avalia a segurança das instalações através

da analise e revisão dos projetos, incluindo

uma avaliação detalhada do comportamento em

operação normal e, em casos de acidentes,dos

sistemas e equipamentos relacionados com a

segurança. Esta analise permite a concessão

da licença de construção;

- Acompanha e inspeciona a construção, verif_i_

cando a conformidade das atividades de campo

com o projeto analisado e com as condicionai!

tes impostas;
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QUADRO N° 7 .2

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
r-"imr T-i .-^.^«».».mrrpr^-rer!B«ia=!!»-^'TP^g»i..g».-v-^w;-rrji«r-tr-y'<M

ASSESSORAR O M.M/E.

57 1

- POLÍTICA NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
• - PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

- UTILIZAÇÃO, DE ENERGIA NUCLEAR PARA O

DESENVOLVIMENTO

- FORMAÇÃO DE PESSOAL

- APLICAQÕES DE RADIOISÓTOPOS

EXPEDIR NORMAS/ LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

- INSTALAÇÕES NUCLEARES
- MATERIAL NUCLEAR
- USINAS NUCLEOELÉTRICAS

PROMOVER, ORGANIZAR E OPERAR
- LABORATÓRIOS

- INSTITUIÇÕES DE PESQUISA APLICADA

FISCALIZAR
- MINE'RIOS NUCLEARES

- MATERIAIS NUCLEARES

- INDÚSTRIA NUCLEAR

- USINAS NUCLEOELÉTRICAS

PROPOR ESTOQUES ESTRATÉGICOS
- PROPOR RESERVAS ESTRATE'GICAS

ESTABELECER SALVAGUARDAS NACIONAIS
(PROTEÇÃO FÍSICA)
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- Avalia e aprova os Programs de Garantia de

Qualidade das Organizações envolvidas no Pro

jeto, Construção e Operação das Instalações;

- Realiza auditorias para verificar a adequada

aplicação dos Programas de Garantia de Qual^

dade aprovados;

- Realiza inspeções a fim de verificar os pro

cessos usados na construção e a correta rea

lização de testes previstos no Projeto;

- Acompanha a fase de Comissionamento e dos tes

tes pre-operacionais, analisando os resulu

dos, com vistas a concessão da licença de

operação;

- Licencia operadores de centrais nucleoelétr^

cas ;

- Fiscaliza a operação das instalações nucleji

res, analisando as alterações técnicas reali

zadas;

- Analisa, acompanha e fiscaliza todas as f_a

ses ào descomissionamento;

- Estabelece um sistema de medida de níveis de

radiação nas regiões em torno do local das

instalações, objetivando a coleta de dados

• pré e pós operacionais, para comparações fû

turas.

Para o licenciamento de uma instalação nuclear,

é necessária a utilização de métodos independentes de cálculo

que permita a análise do comportamento da instalação, pela s_i

mulação computacional da operação em condições normais e de

acidentes.

iir

7.1.2 - NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

0 estabelecimento de normas é uma das últimas

etapas do desenvolvimento tecnológico, pois deve consolidar o

L
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estado da arte, no momento. Entretanto, sua importância quaii

to ao aspecto disciplinador e padronizador exige sua presença

desde as primeiras etapas quando devem ser garantidas cond_î

ções de segurança.

A verificação sistemática do Projeto de Instji

lações Nucleares quanto "a observância das Normas e Especificai

ções adotadas para o licenciamento, constitui-se num importan.

te processo para a análise de segurança. Este Processo envoj.

ve a verificação do atendimento aos critérios de segurança e

aos critérios gerais de projeto.

É indispensável pois, que o Õrgão licenciador

disponha, numa primeira fase, de um acervo das Normas e Esp£

cificações em uso nos países industrializados, bem como esta

beleça, com os Õrgãos licenciadores daqueles países, um sist̂ e

ma de troca de informações que lhe permita levar em conta os

mais recentes regulamentos e suas avaliações.

No Brasil, o sistema normativo é influenciado

pelas normas emitidas por organismos internacionais e pelos

países fornecedores de tecnologia. Etn determinados casos, é

altamente vantajosa a adoção, em caráter provisório, de norma

internacional ou do país de origem da tecnologia. Por outro

lado, mesmo os textos normativos elaborados com o consensodos

órgãos cujas atividades são relacionadas com a matéria especí

fica tratada, permanecem em caráter experimental por um perío

do de dois anos. Essas duas sistemáticas têm possibilitado a

avaliação precisa das implicações decorrentes da adoção de

uma norma no Brasil.

0 estabelecimento de normas nucleares represen

tam uma contribuição essencial ao desenvolvimento da normali

zação e da tecnologia brasileira, particularmente, pelo envoJL

vimento de novos métodos e técnicas ãs quais são impostos r_e

quisitos extremamente exigentes quanto aos aspectos de Seg_u

rança e da Garantia de Qualidade.
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É oportuno ressaltar que a aplicação das exigêii

cias nucleares nao se restringe unicamente a area nuclear. De

fato, a exemplo dos países nuclearmente desenvolvidos, e a e—

xemplo de nossa indústria aeronáutica, ao serem aplicadas ao

parque industrial brasileiro, possibilitarão à obtenção de prts

dutos finais de elevada qualidade.

7.Ü3 - GARANTIA DE QUALIDADE

Um dos requisitos para o licenciamento de instji

lações nucleares, é a existência de uma sistemática, devidamen.

te, aprovada pelo õrgao licenciador, que garanta a qualidade

dos sistemas e equipamentos relacionados com a segurança. Essa

sistemática deve ser aplicada ao longo de todo o processo, des^

de a fase de projeto até o descomissionamento das instalações.

Existem dois conceitos básicos de Garantia de

Qualidade aplicados, respectivamente, nos E.Unidos e na Ale-

manha, voltados para o sistema e para o produto.

A abordagem americana consiste, essencialmente,

em assegurar, através da documentação, a existência de todas

as condições necessárias para que a qualidade final do produto

atinja o grau desejado. Cabe ao executante (projetista, fabri-

cante, operador, etc.) preparar um "Programa de Garantia de

Qualidade" e estabelecer uma "Organização de Garantia de Qual^

dade", que devem ser aprovados pelo órgão licenciador. Este úl-

timo, através de auditorias e inspeções, verifica se o Progra-

ma está sendo devidamente seguido e, .se a documentação permi-

te identificar toda a história do produto indicando, por exem-

plo, a origem da matéria prima, suas características, a ident^_

dade dos soldadores, seus testes de qualificação, os resulta-

dos dos ensaios radiogrãficos, etc.

A abordagem alemã consiste em agir diretamente

sobre o produto, por meio de verificações suplementares aquelas

efetivadas pelo fabricante, e das quais encarregam-se entidj.

des independentes, de confiança do órgão licenciador. 0 siste-

ma alemão de Garantia de Qualidade consiste portanto de um ri-
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goroso Controle do Qualidade, efetuado em adição aos controles

normais, através de uma entidade independente do fornecedor e

da concessionária. Tal sistema foi implantado devido a existên

cia, há mais de um século, das TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN

BAYERN e V. (TUV's), instituições que também desempenham ativi

dades no exame da segurança de usinas térmicas convencionais e,

pela não existência de um órgão nuclear federal.

A adoção pelo Brasil, do " Código de Prática so

bre Garantia de Qualidade ", da AIEA, acompanhada de um siste-

ma de auditorias e inspeções, permite conjugar as abordagens

voltadas para o Sistema è para o Produto garantido, deste modo,

a qualidade necessária â operação segura das centrais e insta-

lações nucleares .

7.2 - SALVACUARDAS

Atualmente, toda a Transferência de Tecnologia

no campo Nuclear esta sujeita a Salvaguardas da AIEA.

Os países não signatários do Tratado de Nao

Proliferação de Armas Nucleares (TNP) sao regidos pelo "Sistj^

ma de Salvaguardas da Agencia " - Documento INFCIRC/66, Rev.2.

Segundo este Sistema, para cada Acordo dé Cooperação no Campo

da Energia Nuclear, deverá ser assinado um Acordo de Salvagu-

ardas entre as partes envolvidas e a AIEA. Este Acordo de Sal-

vaguardas contém um compromisso das partes, em aceitar as SaĴ

vaguardas da AIEA e descreve de forma geral, exigências refe-

rentes a notificações acerca dos itens transferidos, procedi-

mento de Salvaguardas a serem empregados e inspeções a serem

feitas pela AIEA.

Após a assinatura do Acordo, segue-se a elabo-

ração dos Arranjos Subsidiários, firmados entre a AIEA e cada

parte .envolvida. Trata-se de documentos em cuja parte geral

sao detalhados e definidos os procedimentos de Salvaguardas ,

descritos em linhas gerais no Acordo.

Vencida esta etapa, toda a instalação transfe-

rida ou que receber itens transferidos sobre o Acordo, estará
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sujeita a Salvaguardas da AIEA. Para tanto, a Agência solicita

informações a respeito do Projeto das Instalações e do materi-

al a ser utilizado, na forma do documento "Design Information".

Com base nesse documento a AIEA elabora, juntamente, com o País

em questão, os anexos ao Arranjo Subsidiário para cada instalíi

ção sob Salvaguardas • Esses anexos contêm informações tais como:

características do projeto de instalação, sistema de registro

e relatório, procedimento de inspeção e sistema de contenção e

vigilância a ser instalado.

0 conjunto de documentos acima descritos, cons-

titui a base legal e pratica para a aplicação de Salvaguardas

da AIEA, aos países não signatários do TNP.

0 "modus operandi"das Salvaguardas traduz-sepor

atividades de contabilidade, contenção e vigilância, e 'inspe-

ção. Através da contabilidade é possível conhecer a qualquer

tempo, a identidade, composição, quantidade e localização do

material nuclear. A contenção e vigilância, é uma medida com

plementar da contabilidade, e emprega dispositivos que não im-

pedem a movimentação do material mas informam se houve alguma

movimentação, por exemplo, selos destinados a confinar o mate-

rial e cameras de observação. A inspeção é uma verificação "in

loco", da consistência das informações contidas nos registros

e relatórios de contabilidade.

7.3 - INFORMAÇÕES NUCLEARES

0 objetivo principal desta área ê propiciar aos

técnicos, cientistas e responsáveis por atividades e projetos

ligados a Energia Nuclear, o acesso às informações de caráter

técnico-científico e gerencial,- dando-lhes condições de atuali

zação e acelerando o andamento dos trabalhos e a tomada de de-

cisões.

A AIEA estabeleceu um Sistema Internacional de

Informações Nucleares através do International Nuclear Informa^

tion System (INIS) e, mantêm este acervo de informações de ca-

ráter mundial atualizado e disseminado por todos os países mejn

bros. 0 Brasil tem no Centro de Informações Nucleares (CIN) da

CNEN, seu representante junto aquele órgão e envia anualmente,
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para incorporação ao acervo mundial, cerca de 1000 trabalhos

bras ileiros.

0 CIN, por meio de Sistemas de Informações com-

plexos e automatizados, controla, coordena, seleciona e distri

bui aos usuários brasileiros, as informações nucleares geradas

no mundo inteiro. Seus serviços atingem, atualmente, cerca de

1700 pesquisadores, técnicos, cientistas c professores cm quaj^

quer parte do País, ligados direta ou indiretamente 2 área nu-

clear. • "

Todos os Sistemas de tratamento da informação do

CIN foram desenvolvidos com tecnologia própria e hoj« constitu

em, através de convênio com o CNPq', modelos para o tratamento

de informações em outfas áreas do conhecimento, no Brasil.

Outro aspecto interessante com relação. a esta

área, é que, por estarem com ,tecnologia própria e ao nível ge-

ral mundial, existe a nece"sidade. e o incentivo ã pesquisa e a-

primoramento contínuos para poder manter o elevado padrão téc-

nico já alcançado. '.

7.4 - ENSINO E PESQUISA

0 Programa de Recursos Humanos para o setor nu-

clear, tem como objetivos básicos a preparação de recursos pa-

ra o setor, formar e desenvolver Recursos Humanos nos níveis de

formação, instituir um quadro de profissionais em condições de

assegurar, para o País, a absorção adequada da tecnologia nucl£

ar e de propiciar um crescente domínio do conhecimento cientí-

fico nesta área.

A CNEN mantém desde a sua formação um programa

de Recursos Humanos, voltado para toda a área nuclear. Em 1976,

com a criação do PRONÜCLEAR, parte deste programa passou a. ser

a ele integrado, juntamente, com a participação da CAPES e do

CNPq.

Dentro dos objetivos serais do programa, esfor-

ços são concentrados em atividades de formação de pessoal a ní

vel de graduação, põs-graduação e especialização.



Atendendo a um estudo de demanda com perfil âe_

finido, foram ora implantados, ora criados no País, cursos de

introdução â engenharia nuclear (16 programas), mestrado em

engenharia nuclear, mestrado com ênfase nuclear, cobrindo to-

dos os ramos da engenharia (23 programas) e, cursos de especi

alizacao em colaboração com a Republica Federal da Alemanha ,

em tópicos de interesse para o setor.

A nível de doutorado, continuando a ação dos a

gentes participantes, o Programa procura enviar para o exterjL

or, um considerável número de pessoas para aperfeiçoamento a

esse nível, com preferência marcante para os E,Unidos e Ale-

manha.

Em grandes números, o Programa tem hoje da or-

dem de 600 pessoas envolvidas nos vários níveis de formação no

País e cerca de uma centena no exterior, dentro de uma meta

de 5.000 pessoas num horizonte estimado de 10 anos.

As atividades de pesquisa tem sido culminadas

na consecução dos objetivos setoriais governamentais. As pri-

oridades são definidas considerando-se não só a criação áa

uma infra-estrutura técnico-científica capaz de apropriar a

tecnologia nuclear como,também, o desenvolvimento de alterna-

tivas visando a preparação das condições adequadas para o apa

recimento futuro de uma tecnologia nacional.
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8 . CONCLUSÕES

1
O Pais já dispõe de reservas de urânio capaz de

atender uma potência de 45.000 MWe nucleoelétrico (por 30 anos

de vida de cada usina) isto é, 1-300.000 MWe/ano. Este número

poderá ser multiplicado, quando futuramente o programa de bree:

ders for implementado, por um fator de 50 a 80 vezes maior. 0

potencial uranífero do Brasil permite previsõesy extremamente*

otimistas em relação ao crescimento destas reservas, asseguran-

do energia por milhares de anos.

0 País já dispõe de Recursos Humanos razoáveis

e tem em marcha um vigoroso programa de formação destes Recur-

sos, de modo a acender de forma eficiente nossas necessidades

futuras.

Universalmente, quanto mais se analisar as per£

pectivas futuras das alternativas energéticas, consoante aos

aspectos ambiental, econômico e disponibilidade de substanci-

ais quantidades de energia, é consenso universal que, somente

a Energia Nuclear será capaz de atender a estas condições.

A demanda de energia elétrica, na primeira dec<i

da do próximo século, mesmo que esta cresça a taxas muito mo-

destas {IX ao ano), implica na adição anual de 20.000 MWe que,

indubitavelmente.serã% predominantemente^ nucleoelétrica.

Dispomos de tempo exíguo de 20 anos para aten-

der ao problema de instalar, anualmente, dezenas de reatores

de potência e ter, cumulativamente, em construção cerca de ceri

tenas de reatores nucleoeletricos. Simultaneamente devemos a-

tender as necessidades do Ciclo de Combustível associado ao bom

funcionamento "destas usinas. Os problemas gerenciais e de en-

genharia em todas as áreas de atividades exigirão uma força de

trabalho extremamente competente, numerosa e abrangente, um es_

pectro multidisciplinar de dezenas de profissões e especialis-

tas .

A tecnologia nuclear hoje é monopólio de certas

potências e de países altamente industrializados e o acesso a
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esta tecnologia encontra barreiras políticas intransponíveis,

a pretexto do eventual perigo da proliferação de armas nucle-

ares e defesa da paz mundial. Na verdade, no bojo destes argu

mentos, existe o desejo de. subjugação tecnológica colonialis-

ta e de perpetuar o uso monopolista de instrumento de pressão

política sobre os países em desenvolvimento.

0 conjunto destes fatos faz com que o Governo

de a mais alta prioridade ao Programa Nacional de Energia Nu-

clear .

Através do Acordo Nuclear com a República Fede

ral da Alemanha, o Governo Brasileiro deu os passos definiti-

vos para a implantação de uma industria integrada de geração

nucleoelétrica em nosso País, optando por importar a tecnolo-

gia e transferi-la, gradualmente, para a indústria nacional .

A fabricação em nosso território, de componentes, e a implanta

çao progressiva das diversas etapas do Ciclo de Combustível ,

ora em andamento, permitirão o desenvolvimento de uma indús-

tria de alta confiabilidade, voltada para o setor nuclear. A

política adotada, indispensavelmente, complementada com a e-

xecuçao de programas e projetos que visem ao desenvolvimento

de uma tecnologia nuclear autóctone., a médio e longo prazo ,

levara nosso País a uma total independência, alicerçada nas

grandes reservas de urânio já identificadas em nosso territó-

rio.


