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ASPECTOS ECONÔMICOS E ESTRATÉGICOS DO ACORDO NUCLEAR BRASIL-ALEMANHA

Por Joaquim Francisco de Carvalho

Conduziremos a analise dos aspectos econômicos e es
tratégicos do Acordo Nuclear em três partes, a saber:

1-. 0 Acordo Nuclear no contexto do processo de desen-

volvimento econômico e social brasileiro, tendo a fundo o qua-

dro de disponibilidade de recursos energéticos do país. Impli

cações políticas. Considerações sobre transferência e criação

de tecnologia.

2-. A econcmicidac:e intrínseca do Acordo Nuclear. Cus

tos da energia elétrica a 3er gerada nas centrais nucleares

construídas no Brasil, versus custos da energia gerada nas hi-

droelétricas. Impactos sobre o desenvolvimento industrial e

influências intersetoriai3.

3-. Aspectos estratégicos.

1- Parte: 0 ACORDO NUCLEAR E O DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Esta parte da análise destina-se a estimar o g*au
de prioridade a ser atribuído aos investimentos que serão pro-
gramados para a construção de novas centrais nucleoelétrica?,a
lém das já contratadas, no âmbito do Acordo e a formular suges
toes visando seu aperfeiçoamento, Para isso adotaremos duas
hipóteses de desenvolvimento econômico e social àté o ano 2000,
sendo utia moderada e outra alta. Em seguida, confrontaremos o
consumo de energia elétrica calculado na hipótese alta, com a
oferta viável de energia elétrica de origem hidráulica.

O grau de prioridade procurado será uma função, en-
tre outras coisas, do horizonte previsível para a duração da o
ferta suficiente de energia hidroelétrica. A escolha da ener-
gia hidráulica como referencial para a oferta de energia elé-
trica se deve às excepcionais peculiariedades geográficas, cli
máticas e hidrológicas, que garanten ao BrasiÃ uma das maiores
se não a maior reserva de recursos hidroelétricos econômicamen
te «provettáveis do Plantfca e, tasbém, ao íato de qu; a engenharia e a in
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düstria brasileiras não dependem de fornecimentos externos signî

ficativos, para o aproveitamento dos recursos hidroelétricos.

fi evidente que uma análise semelhante, para ser rea-

lizada em outros países, deve adotar como referencial a íonte ds

energia mais abundante e para cujo aproveitamento o país esteja

tecnológica e industrialmente mais capacitado. Assim, por exem

pio, em países como a Grã-Bretanha, França, Alemanha ou Itália,

parece claro que a fonte de energia elétrica mais acessível a

curto e médio prazos, é a energia nuclear de fissão, pois esses

países já aproveitaram praticamente todo o seu potencial hidroe

létrico e, neles, a geração termoelétrica a carvão é economica-

mente e socialmente problemática. Na Austrália, ao contrario,

o referencial a ser adotado é, nitidamente, a geração termoelé-

trica a carvão, face às excepcionais reservas australianas des-

sa matéria prima energética. Foi por esta razão, aliás, que,há

alguns anos, quando a energia nuclear de fissão era considerada

como obrigatória para qualquer nação aspirante ao desenvolvimen

to tecnológico e industrial, o Governo australiano teve o vis-

lumbre e a coragem de abandonar um projeto já iniciado de cons-

truçãc de uma central nucleoeletrica, no momento í-m que os téc-

nicos e planejadores constataram que a energia ucleoelêtrica

custari; de duas a três vezes mais caro que a eneigia termoelé-

trica a "arvão e que a adoção da energia nucleoeletrica inviabJL

lizaria os grandes projetos de alumínio a serem implantados no

país, a não ser que essa energia fosse subvencionada - mas, en-

tão com prejuízos para o restante da economia e, o que é mais

grave, com grandes injustiças sociais, uma vez que toda a popu-

lação seria onerada com os custos da energia nuclear. A vista

disso, o Governo australiano sensibilizou-se diínte dos argumen

tos técnico-etonômicos, decidindo - por ser muito mais lógico e

coerente com or. interesses nacionais - cancelar o projeto nucle

ar e continuar com o carvão até um horizonte de tempo compatível

coro a duração das respectivas reservas.

Enqurnto isso, algumas Universidades e Instituições

'•\T
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de pesquisas australianas desenvolvem programas nucleares com

decidido apoio do Governo. O objetivo desses programas é prepa

rat recursos humanos e acompanhar o desenvolvimento tecnológico

da Industria nuclear nos países que foram obrigados a adotar a

geração eletronuclear, por não disparem mais de fontes de ener-

gia mais simples ou econômicas. Esses programas de formação de

reoursos humanos e acompanhamento da evolução tecnológica cus-

ta» ao país apenas uma pequena fração do que custaria a implan-

tação prematura de um programa de geração eletronuclear, de mo-

do que ficam disponíveis recursos pira investimentos mais urgen

tes, à luz do processo de desenvolvimento econômico e social e-

quilibrado que faz da Austrália uma das nações mais prósperas e

tecnologicamente evoluídas da comunidade internacional.

Isto posto, vejamos como foram estabelecidas as hipó

teses moderada e alta de consumo dt energia elétrica no ano 2000.

Partimos da mesma subdivisão setorial da economia, a

dotada pela ELETROBRÂS, e tomamos como base para as ptojeções os

consumos efetivamente observados e» 1979.

No caso da hipótese moderada, admitimos crescimentos

contínuos de 5% ao ano, até o ano 2D00, para os setores comerei,

ai, rural e terciário. Para o setor residencial, supusemos que

o consumo doméstico "per capita" , que foi da ordes de 1$) quilo-

watts x hora por habitante por ano, em 1979, atingirá 312 qui-

lowatts x hora por habitante por ano, no ano 2000, quando, se-

gundo o IBGE, a população brasileira será de, aproximadamente ,

190 milhões de habitantes.

O transporte ferroviário foi tratado separadamente,

da seguinte maneira: em 1979, de um total de 117.277 milhões de

toneladas x quilômetro transportadas nas ferrovias nacionais,

11.429 milhões de toneladas x quilômetro o foram em ferrovias e

letrifiçadas; ou seja, o transport» ferroviário eletrificado

correspondeu a 9,75% de todo o transporte ferroviário.

Para i»so, o consumo de energia elétrica em ferrovi-

as foi de 515.623 MWh. Dada a prioridade que deve ser atribuí-

r
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da a essa modalidade de transporte, admitimos que a carga trans-

portada por ferrovia cresça a um ritmo de 5% ao ano, atingindo

326.729 milhões ce toneladas x quilômetro no ano 2000, e que, na-

quele ano, o transporte ferroviário eletrificado corresponda a 30%

do total. Teremos, então, no ano 2000, um total de 98.018 mi-

lhões de toneladas x quilômetro transportadas em ferrovias eletrî

ficadas, consumindo 4.422.114 MWh. Em outras palavras, na hipõte

se moderada, admitimos que o transporte ferroviário eletrificado

crescerá, ininterruptamente, até o ano 2000, com uma taxa de 10,8%

ao ano.

Quanto ao setor industrial, projetamos para o ano 2000

um cenário no qual os padrões brasileiros de consumo de bens como

o aço, alunCnio, cimento, papel, produtos químicos, alimentos in-

dustrializados, etc. sejam equivalentes aos de países industrial^

zados, caracterizados por ótima distribuição de renda e excelente

nível de qualidade de vida, como foram, por exemplo, a França, a

Alemanha e a Itália, em diferentes períodos situados na década de

1960.<*>

No caso específico do aço, vale observar que atualmen-

te, a capacidade instalada de produção no Brasil é de 15 milhões

de toneladas por ano, do que resulta uma produção "per capita" de

125 quilogramas por habitante por ano, pois a população atual é

de 119 milhões de habitantes. Levando em conta certas peculiari-

dades, como por exemplo o fato de que, no Brasil, a construção cî

vil (edifícios residenciais, comerciais e industriais; obras pú-

blicas, como pontes e viadutos, etc.) emprega largamente o concre

to armado, em lugar do aço, como ocorre nos Estados Unidos e no

Japão; consideramos como razoável um consumo de aço "per capita"

de 210 kg/hab x ano no ano 2000. Mesmo assim, para atingirmos es

ta modesta meta, deveremos ter, no ano 2000, uma capacidade insta

lada de 40 milhões de tjneladas/ano, o que significa que será ne-

cessário agregar â atual capacidade instalada, capacidades de

6,25 milhões de toneladas/ano, a cada 5 anos, o que exigirá invés

timentos, no setor siderúrgico/ da ordem de 10 bilhões de dólares

a cada cinco anoa. Ora, este é um descomunal esforço financeiro

(*) Na > parte pAspectos es tratég icos ," danonstra-se que o consumo de e-
nergia elétrica deverá, "grosso modo", crescer linearmente cem o crescimento da
produção em cada setor. • .

A•}
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para um setor que, como sabemos, já está muito endividado e com

sua capacidade de investimentos seriamente comprometida.

Nos casos das indústrias mecânicas e de material elé-

trico, assim como na indústria química, adotamos taxas de cresci-

mento que nos levem a produzir no país, praticamente todos os bens

e produtos que hoje são importados.

Finalmente, no tocante a indústrias direta ou indireta

mente relacionadas ã qualidade da vida, tais como as indústrias de
{*)

alimentos, têxtil, de vestuário, celulose e papel, editorial e

gráfica, construção civil, etc. adotamos, mesmo na hipótese mode-

rada, altas taxas de crescimento, para suprir evidentes carências

brasileiras, no atual estágio de desenvolvimento social e cultu-

ral.

Na hipótese alta, admitimos crescimentos contínuos de
6% ao ano, ininterruptamente, nos 21 anos que vão até o ano 2000,
para os setores comercial, rural e terciãrio - o que, evidentemen
te, é uma hipótese exageradamente otimista, dadas as característi
cas atuais e previsíveis dos modelos de crescimento econômico não
apenas do Brasil, mas também dos países desenvolvide ?: não exis-
tem casos de crescimento ininterruptos a taxas superiores a 4% ao
ano, por períodos prolongados.

No setor residencial, supuzemos que o co; sumo domésti-
co "per capita" evo.ua dos 183 quilowatts x hora pc habitante,
por ano, verificados em 1979, para 360 kWh/hab x an-, no ano 2000.
Para se ter uma idéia do que isto significa, basta assinalar que,
para atingir esse consumo médio, será necessário qui, no ano 20.0,0
todos os brasileiros t nham domicílio e que, em méd.a, esses do-
micílios abriguem famíi as de 5 pessoas e sejam equipados com ge-
ladeira, televisão (80% ?reto e branco; 20% a cores); circuito de
iluminação com 3 lâmpada:; de 60 W e 2 de 100 W; ferro de passar
roupa, rádio, ventilador, etc. Naturalmente, o valor médio pres-
supõe a existência de resiiências superequipadas, ros bairros
mais ricos das zonas urbanas, e de residências singelamente equl-
padas, nos bairros pobres e na zona rural.

(*) No caso da indústria de celu .«e c rapei, adotamos uma ala taxa de crês
cimento porque, à vi3ta de seu enor e potencial florestal, o Brasil poderá ser
um dos principais fornecedores desse.5 produtos no mercado mundial. .
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Para se ter um elemento de comparação, mencionemos

que na França, pais caracterizado por excelente nível de qua-

lidade de vida, o consumo médio em cada domicilio de 4 pesso-

as foi de 1.370 kWh por ano, em 1976; portanto, o consumo do

mestiço "per capita" foi de 343 kWh/hab x ano. Considerando

a diferença climática entre o Brasil e a França, que nos per-

mite viver com conforto gastando menos energia, parece-nos a-

tê exagerado admitir que o consumo doméstico "per capita" de

energia elétrica, no Brasil, no ano 2000, será superior ao con

sumo francês observado nos dias que correm.

No tocante ao transporte ferroviário, a hipótese

alta de crescimento é a seguinte: admitimos que a carga to-

tal transportada por ferrovia cresça continuamente a um ritmo

de 6% ao ano, até o ano 2000 e que, naquele ano, 50% do trans

porte ferroviário seja feito em ferrovias eletrificadas. Te

remos, então, um total de 199.345 milhões de toneladas x qui-

lômetro transportadas por ferrovias eletrificadas, consumindo

8.994.000 MWh. Isto significa que, na hipótese alta, admiti-

mos que o transprote ferroviário eletrificado crescerá conti-

nuamente até o ano 2000, com uma taxa de 14,6% ao ano.

Finalmente, para o setor industrial, imaginamos um

cenário que seria atingido mediante o crescimento continuo e

ininterrupto de todos os segmentos, com taxas que nunca encon

traram paralelo no mundo, por um período tão longo. No caso

especifico do aço, admitimos que a produção "per capita" no

ano 2000 será de 263 Kg/habitante x ano, para o que seria ne-

cessário que o Brasil, naquele ano, tivesse uma capacidade

instalada capaz de produzir 50 milhões de toneladas por ano,

o que nos obrigaria a agregar ao atual parque siderúrgico -

que é de 15 milhões de toneladas / ano - capacidades adicio-

nais de 1,75 milhões de toneladas, anualmente, representando

cerca de 3 bilhões de dólares por ano. Em outras palavras,

teríamos que investir, todo ano, na construção de uma nova

unidade quase igual à primeira fase da AÇOMINAS(2 milhões de

toneladas/ano), para cuja implantação o setor siderúrgico es
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tá encontrando grandes dificuldades.
Para os demais segmentos do setor industrial, adota-

mos- taxas continuas de crescimento francamente otimistas, tra-
tando-se de um período tão longo. Assim, admitimos que a indús
tria de celulose e papel crescerá, ininterruptamente, com uma
taxa de 10,6% ao ano; a indústria química com 8% ao ano; as in
dústrias de metais não ferrosos a 7 % ao ano; a extração de
produtos minerais a 8% ao ano; a industria de alimentos a 7,3%
ao ano; a construção civil a 8% ao ano e assim por dia te.

Segundo o IBGE, a taxa de crescimento demográfico da
população brasileira - que atualmente é de 2,46% ao a o - de-
vera cair para cerca de 2% ao ano por volta do ano 200 >. Assim,
a maioria das taxas de crescimento que adotamos para < 5 diferen
tes segmentos do setor industrial são de trÔs a quatr vezes
maiores que a taxa de crescimento demográfico.

Se conseguirmos crescer de modo ininterruto, com as
taxas médias adotadas nas projeções, parece claro qv ; o Brasil
chegará ao ano 2000 - quando nossa população será 3 aproxima-
damente 190 milhões de habitantes - como uma das na;ões mais
prósperas do mundo.

Mesmo no caso da hipótese moderada, o Brasil atingi-
rá, no ano 2000, um PNB de 720 bilhões de dólares e um produto
"per capita" superior a 3.780 dólares por habitante, a valores
de 1980. Considerando-se as atuais conjunturas nacional e inter
nacional, e suas perspectivas de evolução, não há dúvidas de que
os mencionados valores de PNB e produto "per capita" constitui-
rão resultado excepcional, particularmente se lembrarmos que, a
tualmente, com uma população de 119 milhões de habitantes, o Bra
sil tem um PNB de 238 bilhões de dólares e um produto "per capi
ta" de 2000 dólares por habitante. No caso da hipótese alta,
nosso PNB no ano 2000 será de 875 bilhões de dólares e o produ-
to "per capita" de 4.600 dólares por habitante, a valores de
1980. Para chegarmos a esses resultados, strá necer jário um e-
noxme esforço de poupança^e investimento! eir projete diretamen-
te produtivos p rigorosamente selecionados/ em absoluta coerên-
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cia, de um lado, com nossa dotação de fatores de produção e, de

outro, com as evidentes carências do atual estágio de desenvol-

vimento do país.

Cabe assinalar que, tanto na hipótese moderada quan-

to na alta, as taxas de crescimento adotadas são taxas médias.

Na realidade as taxas efetivas serão mais elevadas nos próximos

anos, para depois irem se reduzindo gradativãmente, à medida que

o parque industrial for se completando e integrando, em seus dl

ferentes setores, a exemplo do que ocorreu nos países que hoje

são industrializados.

Em nosso entender, as elevadas taxas de crescimento

do consumo de entrgia elétrica, da ordem de 11,5% e 10,5%, ob-

servadas em anos recentes, decorrem de duas causas concorrentes:

a substituição de derivados de petróleo por energia elétrica,

nos processos térmicos de determinadas indústrias; e a própria

implantação de novas industrias de base,"energy intensive",prin

cipalmente nos setores metalúrgico e químico.

Ocorre que o ciclo de implantação de indústrias de

base está praticamente completo, Assim, ao projetar o consumo

de energia elétrica, com as mestras taxas de crescimento dos a-

nos recentes, alguns planejadores estão, inadvertidamente, con-

fundindo variáveis de fluxo com variáveis de estoque, o que é

um absurdo. Este procedimento de projetar cegamente para o fu-

turo as tendências observadas em passado recente, pode causar

graves prejuízos ao pais, pela superavaliação e antecipação de

vultosos Investimentos que poderiam ser postergados, com a vanta

gem adicional de que, um pouco mais tarde, o pargue industrial

brasileiro já estará mais completo è integrado e que, portanto,

os referidos investimentos seriam feitos com uma participação

nacional muito maior.

Ainda «obre a previsão do consumo de energia, deve

ser enfatizado que, nos países industrializados, a elasticidade

crescimento do consumo de energia/crescimento do PNB (AE^/APNB)

tem caído após 1973. Na República Federal da Alemanha, por e-

xemplo, essa elasticidade foi de 1,07 entre os anos de 1950 e
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1970 tendo caldo para 0,47 entre 1974 e 1978. Na Itália, para

os mesmos períodos citados, a elasticidade foi de 1,83 e 0,38;

e nos Estados Unidos, de 0,94 e 0,36, respectivamente. Esses

dados e outros igualmente significativos, podem ser verificados

nos documentos mencionados nas referências DC e DC - Voltare -

mos ao assunto na 3^ parte "Aspecto» estratégicos".

Observe-se que as elasticiaaaes inferiores ã unidade

traduzem os esforços que estão sendo feitos no sentido de elimi

nar os desperdícios de energia que se faziam anteriormente a

1973, quando não havia problemas de escassez e nem de preços.

Naturalmente, quando se eliminarem todas as formas de desperdí-

cio, ê evidente que as referidas elasticidades deverão se esta-

bilizar em torno da unidade, só podendo novamente cair por for-

ça de inovações tecnológicas, que permitam usos mais eficientes

de formas tradicionais de energia, ou mediante a introdução de'

fontes não comerciais, como deverá ser o caso da energia solar

para pré-aquecimento de água para processos industriais.

Em nosso caso especifico, crescendo com as taxas mé-

dias adotadas nas duas hipóteses, o Brasil chegará ao ano 2000

com um parque industrial completo, diversificado e integrado, de

modo que as taxas efetivas de crescimento do consumo de energia,

que estarão caindo gradativãmente, se equilibrem com as taxas de

crescimento do PNB, por volta daquele ano.

Por outro lado, tendo, no ano 2000, atingido o está-

gio de pais inâustrializado, é razoável que as taxas de cresci-

mento do PNB sejam apenas um pouco superiores às taxas de cres-

cimento demográfico. De acordo com o IBGE, a taxa média de crês

cimento demográfico, que foi de 2,47% ao ano na última década,

deverá eer da ordem de 2% ao ano na década de 1990 a 2000, cain

do para valores um pouco mai* baixos na virada do século. As-

sim, se a população estiver crescendo, digamos, a 1,65% ao ano

após o ano 2000, seria um resultado excelente se o PNB cresces-

se, simultaneamente, a 3% ao ano. Nesse caso, seria mais do que

suficiente que o consumo de energia também crescesse a 3% ao a-*
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no, sobretudo se considerarmos que, certamente, serão introduzi-
das inovações que permitirão seu uso mais eficiente. Por conse-
guinte, após o ano 2000, o consumo de energia, no Brasil, deverá
duplicar a cada 23 anos, aproximadamente.^

Nos quadors 1 e II a seguir, sintetizamos os cálculos
dos consumos de energia elétrica correspondentes aos dois cenâri
os que seriam atingidos, nos casos das hipóteses moderada e alta.

Os dados sobre consumo de energia elétrica em 1979,
que aparecem BOS quadros I e II, foram obtidos na ELETROBRAS. AO
consumo total de 109.800 GWh, correspondeu uma produção de, apro
ximadamente, X22.000 GWh, dos quais cerca de 7% foram gerados por
autoprodutore». A diferença entre os valores de produção e con-
sumo refere-s* às perdas ocorridas na transmissão e distribuição
que foram, pot conseguinte, da ordem de 11% da energia produzida.

Ainda segundo a ELETROBRAS, dos 122.000GWh produzidos
em 1979, 92% o foram em centrais hidroelétricas e apenas 8% em
termoelétricas, com a seguinte subdivisão: 4% a óleo combustí-
vel, 2% a carvão, 1% a diesel e 1% a bagaço de cana e outras bio
massas.

A atual capacidade instalada do parque gerador brasi-
leiro é de 28.386 MW, assim subdivididos:

Hidroelétricas 24.137 MW (85% do total)
Termoelétricas 4.249 MW (15% do total)

Em 1979, - como, do resto, nos anos anteriores - as
hidroelétricas tiveram um fator de utilização mais elevado que
as termoelétricas; pois, representando 85% da capacidade insta-
lada, produziram 92% da energia elétrica gerada.

Na Alemanha, a estrutura do parque gerador é inversa
da brasileira: de uma capacidade total instalada da ordera de
80.000 MW, apenas cerca de 6.400 MW, isto é, 8% do total, corres
pondem a hidroelétricas, enquanto 73.600 MW, ou 92% da capacida-
de instalada, são termoelétricas; das quais cerca de 5.820 MW são
termoelétricas nucleares eíetivamente em operação. Vê-ra, por-
tanto, que a Alemanha depende, de maneira vital, da energia ter-

(*) Ver mais detalhe sobre este assunto na 3^ parte "íspectos Estratégicos"

J
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S E T O R

COMERCIAL

RURAL E TERCIÃRIO

RESIDENCIAL

j

M
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O
"Z.
M

FERRCVIÃRIO

Aço
Nao ferrosos
Industira Mecânica
Material elétrico e de comunic.
Cimento
Outros min. n/metálicos
Celulose, papel, papelão
Indústria química
Industria de mat. transporte
Indústria de madeiras
Indústria de mobiliário
Indústria de borracha
Couros.peles,similares
Prod.farmacêuticos.veterinário!
Perfumes,sabões e velas
Produtos de mat. plástica
Industria Têxtil
Vestuário e calçados
industria de alimentos
Indústria de bebidas
Indústria de fumo
Indust. editorial e gráfica
Extração produtos minerais
Indústria da construção civil
Indust.de utilidades públicas
Indústrias diversas
Auto-produtores

TOTAL INDUSTRIAL

TOTAL GERAL

Consumo de

Em
1979 (*)

12.806.000

12.046.377

21.284.000

515.623

8.000.000
11.296.000
1.088.400
1.316.000
2.214.000
2.433.800
2.537.700
6.669.100
2.665.400

871.800
311.000
638.600
194.400
305.400
94.400

1.027.300
3.787.100

383.200
4.347.900

566.400
111.100
294.300

1.976.800
594.200
100.000

1.704.700
7.619.000

63.148.000

109.800.000

Energia Elétrica

Crescimento
Anual (%){#)(jtj

5,0

5,0

5,0

10,8

4 , 8
5 , 8
6 .0
6 .0
5 ,0
b.O
8,0
7 ,0
4 ,0
7,0
4 , 0
4 , 5
5,0
4 ,0
3 ,5
3 ,5
3 ,5
3 ,5
6 ,0
3 .5
3 .5
7 .0
7,0
7 ,0
8,0
6 . 0
2 , 4

(5,8)

(5,3)

No ano
2000

35.67^.000

33.560.800

59.296.400

4.422.200

21.412.900
36.908.200
3.700.000
4.474.000
6.168.000
6.780.000

12.774.500
27.614.800
6.738.300
3.609.700

708.700
1.609.500

541,600
696.000
194.500

2.115.700
7.799.300

789.200
14.780.900
1.166.500

206.700
1.218.600
8.185.100
2.460.300

503.400
5.795.200

12.500.000
191.452.600

324.409.000

{•) Fonte dos dados de consuno t<m 1979: ELETRCBRAS
(*)(*) Taxas anuais médias no período.

Obs: Medidas siitples de conservação podin reduzir consideravelmente o consuno de energia e
létxica, para os mesnws níveis de prodígio. Por e"=nplo, o consuro industrial pode ser re

era cerca de 10%, mediante a corre<;ao do bai>; > fator de potência nas fabricas.
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- Q U A D R O I I -

HIPÓTESE ALTA

S E T O R

COMERCIAL

RURAL E TERCIARIO

RESIEENCIAL

FERROVIÁRIO

H

CC

E*

CO

Q

2í

' • - 1

Aço
Nao t e r r o s o s
I n d u s t i r a Mecânica
Mater ia l e l é t r i c o e de comunic.
Cimento
Outros min. n/metãlícos
Celulose, papel, papelão
Indústria química
Indústria de mat. transporte
Indústria de madeiras
Indústria de mobiliário
Indústria de borracha
Couros.peles,similares
Prod.farmacêuticos.veterinário:
Perfumes,sabões e velas
Produtos de mat. plástica
Indústria Têxtil
Vestuário e calçados
Indústria de alimentos
Indústria de bebidas
Indústria de fumo
Indúst. editorial e grafica
Extração produtos minerais
Indústria da construção civil
Indúst.de utilidades publicas
Indústrias diversas
Auto-produtores

TOTAL INDUSTRIAL

TOTAL GERAL

Consumo de

Em
1979 (*)

12.806.000

12.046.377

21.284.000

515.623

8.000.000
11.296.000

1.088.400
1.316.000
2.214.000
2.433.800
2.537.700
6.669.100
2.665.400

871.800
311.000
638.600
194.400
305.400
94.400

1.027.300
3.787.100

383.200
4.347.900

,_ 566.400
111.100
294.300

1.976.800
594.200
100.000

1.704.700
7.619.000

63.148.000

109.800.000

Energia Elétrica - MWh

Crescimento
Anual (%)(*)-(*)

6,0

6 , 0

5 , 7

14,6

6 , 2
7,0
7 ,0
7 ,0
6 , 5
6 ,4

10,6
8,0
5,0
8,0
5,0
5 . 5
6 ,0
5 , 0
4 , 5
4 ,2
4 , 5
4 , 5
7 , 3
4 , 5
3 ,5
7 ,6
8,0
8,0
9 ,0
7,0
3 ,3

(6,6)

(6,4)

No ano
2000

43.534.812

40.952.425

68.400.000

8.994.000

26.670.000
46.771.792

4.506.588
5.448.980
8.308.438
8.954.865

21.052.223
33.571.141
7.425.704
4.388.496

866.434
1.965.760

660.875
850.832
237.910

2.437.358
9.544.405

965.756
19.092.979
1.427.464

228.802
1.370.401
9.950.882
2.991.104

610.880
7.058.416

15.000.000
242.358.485

404.239.722

(*) Ponte dos dados de consumo em 1979: ELETKBRfiS
(*)(*) Taxas anuais médias no período.

Obs: Medidas simples de conservação podem reduzir consideravelmente o consumo de energia
elétr ica , para os mesmos níveis de produção. Por exenplo, o consumo industrial pode eer
reduzido em cerca de 10%, mediante a correção do baixo fator de potência nas fabricas.
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moelêtrica. Nesse pais, as expansões do parque gerador

obrigatoriamente, basear-se na energia nuclear, uma vez que o po

tencial hidroelétrico aproveitável jã está tocc instalado o 35

expansões baseadas na geração a carvão são tnuito problrr^.'cic-",

devido a restrições de caráter ecológico e dificuldades so r\~;is

nas regiões de mineração.

Notocante à oferta de energia priroúria para a gora-

ção de energia elétrica, as possibilidades brasileiras são r.s s<j_

guintes:

a) O potencial hidráulico brasileiro, que ainda não está total-

mente inventariado, ê da ordem de 213.000 MW, que poderão pro

duzir 1.194.900 GWh por ano, em condições hidrolõgicas médi-

as, ou 933.000 GWh por ano em condições hidrolõgicas críti-

cas, semelhantes ãs verificadas nas épocas de máximas secas

ocorridas no período histórico de observação.

O potencial até agora inventariado ê bastante conser-

vador, uma vez que nele não estão considerados os rios da á-

rea sedimentar da bacia amazônica - como o próprio curso prin

cipal do Rio Amazonas - nem os aproveitamentos de pequeno

porte, inferiores a 10 MW, que hoje já são economicamente can

petitivos. Também não está incluído o potencial das usinas

reversíveis que poderão ser construídas na Serra do Mar, e

que trarão uma substancial contribuição para atender ãs r.e~

cessidades de ponta da região centro-sul, particularmente nas

áreas densamente industrializadas da Grande São Paulo e do

Vale do Paraíba,

Do potencial de 213.000 MW, apenas cerca de 6.5% cor-

respondem à margem esquerda do Rio Amazonas, enquanto 39,5%

situam-se na Região Norte Centro-Oeste, 7,3% na Região Nor-

deste, 26,3% na Região Sudeste-Centro Oeste e 20,4% na Regi-

ão Sul.

Vê-se, portanto, que o potencial hidroelétrico brasi-

leiro é distribuído de maneira razoavelmente uniforme por to

do o território nacional, fato que pode ser utilizado como

J



um importante instrumento de execução de urna política de de

senvolvimento econômico destinada a corrigir a atual distor

ção representada pelo intenso deslocamento de populações nor

destinas de origem rural, para os centros urbanos da Região

Centro-Sul, em busca de melhores oportunidades de empreço.

Com efeito, a partir do momento em que os aproveitamentos

hidroelétricos da Amazônia começarem a oferecer energia a-

bundante e barata, é inegável que estaremos diante do mais

eficaz incentivo para atrair para aquela região grande par-

te dos investimentos em indústrias de transformação - me-

tal-mecânicas, químicas, etc. - que utilizem matérias pri

mas oriundas dos grandes projetos de mineração, como Cara-

jás.

Criar-se-ã, por essa via, um polo de equilíbrio para

o desenvolvimento industrial brasileiro, que não apenas neu

tralizarã o grave probletia da crescente concentração urbana

na Região Centro-Sul, que tantos inales de natureza política

e social tem causado ã nação; mas também aliviará as nece£

sidades de transmissão de Energia elétrica a longas distân-

cias.

b) Atualmente, a energia elétrica gerada nas teriüoeiéfcri

cas a carvão no sul do país tem um custo variando na faixa

de 30 a 40 milésimos de dóltir por quilowatt x hora gerado.

Nessas condições, essa energia é competitiva com a energia

a ser gerada nas nuclcoeletricas em construção no Brasil,

que custará acima de 50 milésimos de dólar por KWh. As re-

servas existentes nas jazidas de Candiota e Iruí, que somam

cerca de 10 bilhões de toneladas, permitirão a instalação de

25.000 MW, numa base de 30 anos de operação, admitindo-se ,

numa estimativa conservadora, que apenas 40% das mencionadas

reservas serão utilizadas para a geração termoelétrlca.
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c) As reservas brasileiras de oxido de urânio até ago-

ra estimadas, são de, aproximadamente, 276.000 toneladas,

das quais uma parte está razoavelmente assegurada. As pers

pectivas dos programas de prospecção são muito favoráveis,

tudo levando a crer que a totalidade das reservas estimaãas

será* efetivamente comprovada. As reservas de oxido de

tório são estimadas em 1.270.000 toneladas.

Em termos de potencial energético, as 276.000 tone-

ladas de oxido de urânio serão suficientes para alimentar

32 reatores a água leve, tipo PWR, de 1.245 MW cada um, du

rante sua vida útil, ou seja: nossas reservas de urânio

permitirão a instalação de, aproximadamente, 40.000 KW ele

tronucleares, numa base de 30 anos de operação.

A mais longo prazo, com o desenvolvimento industri-

al dos reatores regeneradores, as reservas de urânio e tó-

rio seriam suficientes para suprir nossas necessidades de

energia elétrica por muitos séculos. ^*>

d) Além do potencial hidroelétrico de 213.000 MW, que

é permanentemente renovável; e co potencial ternioelétricô

a carvão e urânio, que soma 63.000 MW, instaláveis a médio

prazo e que, segundo as estimativas atuais, terá sua dura-

ção limitada a 30 anos - o Brasil dispõe de um grande ma

nancial de energia renovável, que pode ser desenvolvido co

mo fonte de energia primária para a geração termoelétrica;

para atender a pequenas cargas, ao nível de fazendas e a-

groindústrias. Trata-se da biomassa, sob diversas formas

- bagaço de cana, álcool, lenha e gases de pirõlise e, n-

inda o biogãs. Particularmente o biogás poderá desempe-

nhar um importante papel na energização das zonas rurais,

seja como fonta de energia térmica direta para processos de

aquecimento e secagem, seja como cobustível para pequenos

grupos geradores de energia elétrica.

(*) Ver 3- parte: "Aspectos estratégicos"
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e) A radiação solar direta é outra possível fonte de e-

nergia primária para a geração de eletricidade, seja atra-

vés de caldeiras solares com concentradores de radiações,

que produzem vapor para acionar pequenos grupos turbo-gera-

dores, constituindo os chamados sistemas de geração termoso

lar; seja através de células fotovoltáicas, constituindo os

sistemas de geração fotovoltáicos.

f) Finalmente, não se deve deixar de lado as possibili-

dades da geração eólia, para fins específicos, tais como a

irrigação, em que se pode aproveitar suprimentos intermi-

tentes de energia.

Concluindo estas considerações sobre o Acordo, no contex-

to do desenvolvimento brasileiro, podemos dizer que os números

apresentados falam por si só, no tocante ã aferição da priorida

de que deve ser atribuída à implantação do restante do Acordo

ou, mais precisamente, das quatro centrais nucleoeletricas, que

faltam para completar as oito que compõem o programa; uma vez

que, das quatro primeiras, duas já foram contratadas e estão em

construção e outras duas estão em fase adiantada de negociações,

já tendo sido, inclusive, avançada a encomenda de alguns compo-

nentes o cue, aparentemente, coloca-nos diante de um fato consu

mado.

Façamos algumas reflexões sobre os números apresenta

dos: segurdo nossa hipótese alta, o consumo de energia elétri-

ca no ano 2000 será de 404.240 GWh. Admitindo que as perdas na

transmissão e distribuição sejam da ordem de 12% - pois supu-

zemos que parte da energia será transmitida a longas distanci-

as, em linhas de transmissão de corrente contínua e voltagem e-

lcvada - a produção total de energia elétrica naquele ano de-

verá ser da ordem de 452.748 GWh.

Ora, como vimos anteriormente, o potencial hidroelé-

trico conhecido até agora permitirá a geração de 9 33.000 GWh por

ano, ou seja, mais do dobro do que será necessário gerar no ano

2000.



-17-

Quanto ã capacidade a ser instalada para atender aos

requisitos de energia firme c de ponta, será a seguinte, admi-

tindo-se reservas de 8% para manutenção e 8% para operação:

Requisito de energia 60.000MW

Requisito de ponta 100.000MW

Como vimos anteriormente, o potencial hidráulico bra

sileiro conhecido, permitirá a instalação de 213.000 MW, adotan

do-se um fator de capacidade de 0,5 para o sistema hidroelétri-

co. Por conseguinte, mesmo em nossa hipótese alta, o potencial

hidroelétrico disponível é amplamente suficiente para atender

aos requisito? de energia firme e de potência de ponta, para fa

zer face ã demanda no ano 2000. Na realidade, o potencial dis-

ponível é superior ao dobro do necessário. Adotando-se a hipó-

tese que justificamos anteriormente, de que por volta do ano

2000, com o parque industrial já completamente integrado, a e-

lasticidade AEe/APNB se aproxime da unidade* Vcomo nos países in

dustrializados e - também como nesses países - que a taxa

de crescimento do PNB seja pouco maior que a taxa de cresci-

mento demográfico, seria lícito esperar que o consumo de energy

a elétrica, nas primeiras décadas do ano 2000, esteja crescendo

com uma taxa média da ordem de 3% ao ano, uma vez que a taxa me

dia de crescimento demográfico já será inferior a 2% ao ano.

Nessas condições, o consumo de energia, a partir do

ano 2000 levará cerca de 23 anos para dobrar, de onde se conclue

que, a rigor, o potencial hidroelétrico conhecido é suficiente

para atender à demanda até o ano 2023 ou seja: nas próximas qua

tro décadas o Brasil terá seu suprimento de energia elétrica prà

ticamente assegurado somente com os recursos hidroelétricos.

Mesmo que adotemos uma hipótese de crescimento ainda

mais elevada, a partir do ano 2000 - 5% ao ano, por exemplo -

ainda assim o potencial hidroelétrico será suficiente para aten

der ã demanda até o ano 2014, o que nos deixa praticamente três

décadas e meia para desenvolvermos, com método e esforço próprjL

os, uma alternativa adequada para somar-se â geração Mdroelé-

(*5 Ver, também,a 3- Parte " Aspectos estratégicos". \

O'
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trica. Essa alternativa poderia ser, mesmo, a geração nuclear

a fissão; porém não com reatores a água leve, como os PWR* írue

constituem o objeto do Acordo Nuclear pois, com estss, como vi-

mos, a geração nuclear no Brasil estaria limitada a uma capaci-

dade instalada da ordem de 40.000 MW, com horizonte de duração

de 30 anos. É necessário, por conseguinte, uesenvolver no Bra-

sil - por enquanto, insistimos nesse ponto, apenas ao nível

de projeto piloto a ser realizado nas instituições de pesquisa

competentes - a tecnologia dos reatores regeneradores a neu-

trons rápidos, que possibilitariam muito melhor aproveitamento das

reservas de material físsil. As instituições de pesquisa que,

em nosso entender, poderiam conduzir com sucesso um projeto des_

sa natureza estão mencionadas mais adianta, no tópico "conside-

rações sobre transferência e criação de tecnologia".

A partir do ano 200C, já com uma base de cecnologia

desenvolvida com esforço próprio, iniciaríamos um programa em

escala industrial, de modo a chegarmos ã segunda década o próxi^

mo século capacitados, tecnológica e industrialmente, para pro-

jetar e fabricar no Brasil os reatores a fissão necessários pa-

ra a complementação da geração hidroelétrica.

É de se assinalar, por outro lado, que os re-

cursos carboníferos nos permitirão instalar 25.000 MW termoelé-

tricos, o que nos proporciona - de um lado, uma reserva térnú

ca para atender, inclusive, a crescimentos inesperados da deman

da - e de outro lado, um campo excelente para o desenvolvimen

to tecnológico, comercial e econômico dos estabelecimentos in-

dustriais que, futuramente, serão qualificados para fornecer con

ponentes para centrais nucleares.

Não nos devemos deixar impressionar por previsões a-

pressadas do consumo de energia elétrica nas próximas décadas.

Algumas dessas previsões são estimuladas por repre-

sentantes de interesses de fabricantes de equipamentos e siste-

mas de geração de energia e otrica, que desejam ampliar a curto

prazo o mercado para suas vendas, particularmente depois que es-

se mercado, em virtude de razões diversas, ficou restringido »m \.

(*) Ver mais detalhes na 3- ; *rte " Aspectos estratégicos". ( '"
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seus países de origem.

Já vimos, por exemplo, projeções que afirmam, que

no ano 2010 o Brasil estará consumindo cerca de 1.400.000 GWh

por ano; e outras que, candidamente, adotam a hipótese de que,

a partir do ano 2000, o consumo de energia elétrica continuará

crescendo a taxas muito elevadas, por que - entre outras r?-

zòes - "somente 7% das ferrovias brasileiras são eletrifica-

das e que a eletrificação progressiva das demais implicará na

necessidade de aumentos sucessivos na capacidade de geração de

energia elétrica..." (sí.c)

E evidente que a eletrificação das ferrovias aumen-

tará o consumo de energia elétrica, mas não nas proporções irna

ginadas por alguns planejadores. Para eliminar dúvidas a res-

peito, tratamos o setor ferroviário separadamente em nossas hî

põteses moderada e alta. É fácil constatar que mesmo admitin-

do taxas exageradamente elevadas para o crescimento do trans-

porte ferroviário eletrificado, o reflexo final na estrutura de

consumo não será tão relevante a ponto de implicar elevadas ta

xas de crescimento do consumo global.

Um outro argumento; arrolado por determinados previ-

sores de elevadas taxas de crescimento do consumo de energia e

létrica a partir do ano 2000,é que "o aumento da população bra

sileira e do seu padrão de vida provocarão certamente um aumen

to da taxa de crescimento do consumo de energia elétrica na

'classe* residencial, que hoje representa somente 20% do consu

mo total do pals..." (sic). Simultaneamente, os mesmos argu-

mentadores afirmam que "o consumo industrial de energia, que.

em 1979, foi de 60% do total produzido, deverá aumentar subs-

tancialmente nos próximos anos..."

Os dois argumentos acima citados foram publicados

num artigo de dois funcionários da Superintendência de Planeja

mento - SUPLA, da NUCLEBRÂS, o Tenente-Coronel, Engenheiro In-

dustrial de Armamento e Nuclear S.C. Valadâo e o Capitão de

Mar e Guerra, Engenheiro Mecânico e Nuclear E. Montandon.
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O artigo foi publicado na revista mencionada na re-

ferência •_ 3 J .

Perguntamo-nos, como podem os citados técnicos

desejar que a participação percentual do setor residencial no

consumo ultrapasse os 20% e, ao mesmo tempo, a do setor indus-

trial, ultrapasse os 60%? Onde ficariam os setores comercial,

rural e terciário?

Por estarmos convencidos qu« os dois funcionários

produzem esses argumentos em boa fé e movidos de espírito pa-

triótico, permitimo-nos lembrá-los de que na estrutura de con-

sumo de países altamente industrializados, como os Estados Uni

dos, a Alemanha, a França, etc., as participações percentuais

dos diversos setores da economia no consorno de energia elétri-

ca são, em média, aproximadamente as seguintes:

Industrial 55 %

Residencial 20 %

Comercial e Terciário 25 %

Tudo leva a. crer que a estrutura de consumo do Bra-

sil - que, com as taxas de crescimento adotadas em nossa hi-

pótese alta, também será um país altamente industrializado no

ano 2000 - não se torne muito diferente da que se apresenta

nos países mencionadcs, a não ser por peculiaridades locais,

como por exemplo o fato de que, em clima tropical, gasta-se me

nos energia no setor residencial, uma vez que a calefação - em

parte eletrificada - é vital nos climas frios, enquanto, em nosso

clima, a refrigeração artificial é dispensável na maioria das

residências. Ademais, nosso clima permite a refrigeração natu

ral, através de uma arquitetura adequada.

Finalmente, desejamos reafirmar nossa convicção de

que o crescimento desordenado da demanda de energia não pode

mais ser aceito pelos responsáveis pelo planejamento nacional

c^mo um parâmetro imutável, ou tendência inelutável, que deva

ser aceita passivamente, eatendida a qualquer preço e a qual-

quer custo. Ao contrário, deve-se comj :sender que o consumo

1
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de energia é uma variável do processo de desenvolvimento, se-

bre a qual o planejador pode e deve atuar, de modo a compati-

bilizar o crescimento da demanda, ao potencial de oferta, de

maneira natural, sem impor grandes sacrifícios â comunidade.

De resto, pode-se demonstrar, facilmente, que não

são razoáveis as hipóteses de que o crescimento do consumo se

mantenha em torno dos 7% ao ano, continuamente, depois de1990.

Com efeito, admitamos, por absurdo, que o consumo, tendo che-

gado a 300.000 GWh em 1990, continue crescendo a partir daí,

até o ano 2020, com uma taxa de 7% ao ano. Teríamos, então,

consumos de 631.000 GWh no ano 2000; 1.328.000 GWh no ano

2010 e 2.613.000 GWh no ano 2020. Isto exigiria, capacidades

instaladas de 156.000 MW, no ano 2000; 328.000 MW, no ano2010

e 650.000 MW no ano 2020.

Ora, considerando que o potencial hidroelétrico co

nhecido ê de 213.000 MW; o do carvão de 25.000 MW e o nuclear

com reatores PWR de 40.000 MW; os dois últimos numa base de o

peração de 30 anos - e considerando ainda que não seria rea

lista prever a utilização em larga escala dos ciclos regenera

tivos do urânio e do tório até aqueles anos; seja por insufi

ciência de tempo para acumulação de estoques de plutônio e de

urânio-233, seja por excassez de recursos financeiros para um

programa de tal envergadura; chegamos ã conclusão de que as

referidas hipóteses são absurdas, pois não será viável a ofe£

ta de energia elétrica para atender a consumos tão elevados.

Por conseguinte, o planejamento do setor elétrico

deve se basear em hipóteses mais realistas, compatíveis com

nossa dotação de fatores de produção e com os recursos para

investimentos.

Em nosso entender, além dos programas de geração de

energias comerciais, merecem especial prioridade os programas

destinados a evitar os desperdícios de energia, que, por si

só, representariam um considerável prolongamento dos horizon-

tes de duração das fontes de energia hoje disponíveis. ^

(*) Ver, também, 3- Parte: "Aspectos estratégicos". / V



Alta prioridade merecem, também, os programas volta-

dos para a introdução de determinadas formas de energia, para

as quais existe no Brasil tecnologia já desenvolvida, além da

necessária capacidade industrial.

Referimo-nos à utilização da radiação solar direta

era coletores planos, para o aquecimento de água para usos res.i

denciais e industriais e à utilização de determinados combustí-

veis de biomassa como, por exemplo, o biogás, que, além de po-

der ser empregado como fonte de energia térmica direta, em fa-

zendas e agroindústrias, pode também ser usado como combustível

para pequenos grupos geradores de eletricidade.

Programas dessa natureza, que são perfeitamente aces

síveis ã capacidade de realização do empresariado naional, con-

tribuiriam de maneira significativa para o desenvolvimento eco-

nômico e elevação da qualidade de vida no interior do Brasil,sem

exercer pressões sobre o consumo de energias comerciais, como a

eletricidade de origem hidráulica e térmica, cuja oferta exige

pesados investimentos, que podem sacrificar demasiadamente as

próximas gerações de brasileiros.

Por todas essas razões, com base nos números apresen

tados sobre as previsões da demanda de energia elétrica nas pró

ximas décadas e sobre os potenciais hidroelétrico e termoelêtri

co, somos de opinião que a implantação das restantes usinas nu-

cleoelétricasjprevistas nos documentos comerciais de implanta-

ção do Acordo Nuclear,, pode ser consideravelmente postergada. No

tópico seguinte, "aspectos políticos do Acordo Nuclear", procu-

ramos analizar as linhas em que uma postergação poderia ser rea-

lizada - sem ferir compromissos assumidos entre os Governos -

de modo a, de um lado, maximizar os benefícios que o Acordo ain

da pode oferecer no tocante ã transferência de tecnologia e, de

outro lado, obter para o Brasil condições comerciais mais satis

fatõrias, tais como melhores preços para componentes e assistên

cia técnica, por exemplo. r
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Implicações políticas do Acordo Nuclear

O Acordo Nuclear Brasil - Alemanha é executado, pelo

lado Brasileiro, por uma empresa estatal formalmente vinculada

ao Ministério de Minas e Energia - a NUCLEBRAS - que tem am

pio acesso aos mais elevados escalões decisõrios do Governo Bra

sileiro. Pelo lado alemão, o Acordo é executado por uma empre-

sa privada, a Kraftwerk Union - KWU, subsidiária da Siemens.

A NUCLEBRAS, como sabemos, é a "holding" de um grupo

de subsidiárias, as mais importantes das quais são controladas

tecnicamente pela KWU. Esse controle técnico é exercido por D_i

retores alem&es, pertencentes aos quadros da própria KWU, ou de

empresas a ela direta ou indiretamente ligadas por interesses co

muns, tais como a Steag, a Voest, etc. Os Diretores Técnicos a

lenabs contam, ademais, com bem elaborados Acordos de ..cionistas,

de tal modo que seu controle técnico é, "de facto", um controle

muito abrangente.

É natural que todo o esforço dos Diretores Técnicos

ligados ã KWU destine-se muito mais a dinamizar as vfndas da ín

dústria muclear alemã, do que a resolver os problemas brasilei-

ros no campo da energia, ou a transferir tecnologia para o nos-

so país. Negar isso, seria negar as mais elementares e tradici

onais regras do comércio internacional e da competição entre em

presas industriais,,

Na verdade, os Diretores Técnicos das subsidiárias

da NUCLEBRAS, em virtude de sua maior experiência, influenciam

maciçamente o pensamento áe toda a organização, a ponl" de faze

rem permear suas idéias até 9 direção da "holding". E ta influ

ência chega a ponto de se refletir sobre o planejament- do se-

tor energético brasileiro - em particular sobre a prrvisão da

demanda de energia elétrica e sobre os usos futuros dessa forma

de energia pela indústria de nosso país - de maneira a ampli-

ar ao máximo o mercado brasileiro para os equipamentos o servi-

ços da indústria nuclear alemã.

Sendo a KWU uma empresa privada que, muito jus amen-

?•
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te , visa maximizar seu lucro mediante a venda de services e

produtos, é compreensível que sua influência sobre o planeja

mento do setor elétrico brasileiro - indiretamente exerci-

do através de sua associada brasileira, a NUCLEBRÁS - pro-

voque graves distorções. Com efeito, a tendência do grupo

NUCLEBRÃS, KWU e subsidiárias, é fazer com que o objetivo vi-

sado pelos investimentos do setor elétrico, que deveria ser

a geração econômica de energia elétrica; passe a ser a cons_

trução, a qualquer custo, de centrais nucleares, ficando os

custos da energia para segundo plano.

Depreende-se, pois, que a forte influência exer-

cida pela KWU através da NUCLEBRÃS, na formulação da políti

ca energética nacional - e, indiretamente, das políticas

industrial e de desenvolvimento cientifico e tecnológico

tende a desviar dos interesses nacionais os objetivos des-

sas políticas, para ajustá-los aos programas de vendas da

indústria nuclear alemã.

Estas considerações nos levam a sugerir que o Con

gresso Nacional - através das comissões especializadas do

Senado Federal, reanalise todos os documentos assinados en-

tre os Governos brasileiro e alemão, e entre a NUCLEBRÂS e

empresas privadas alemãs, para separar os compormissos de na

tureza oficial, estabelecidos entre as nações, daqueles de

natureza comercial, resultantes da implementação de uma so-

fisticada política de vendas de empresas alemãs, que não co-

incide, necessariamente, com os interesses e prioridades da

nação brasileira.

Em nosso entender, o chamado Acordo Nuclear, que

se entitula, precisamente, "Acordo entre o Governo da Repú-

blica Federativa do Brasil e o Governo da República Federal

da Alemanha sobre a cooperação no campo dos usos pacíficos

da energia nuclear" estabelece, apenas, uma intenção dos dois

Governos de fomentarem a cooperação entre instituições de

pesquisa científica e tecnológica e empresas dos dois países/

abrangendo as diversas fases do ciclo do combustível nuclear (v

rK



-25-

e a produção de reatores e seus componentes. E isto que es-
tá disposto no artigo I do referido Acordo.

Ora, para fomentar a cooperação, os Governos não
podem forçar a sociedade brasileira a arcar com os onus de
um programa comercial basicamente apoiado na política de ex-
portação de um grupo privado, principalmente depois que se
constatou que o potencial hidroelétrico brasieleiro ê mais
do dobro do que se imaginava, quando se concebeu o "pacote"a
ser exportado.

Para reanalisar os documentos referentes ao Acor-
do Nuclear e seus instrumentos de implementação, sugerimos
que as Comissões Técnicas do Senado solicitem, caeo necessá-
rio, a assistência especializada de instituições como a SBPC
e o Instituto e Clube de Engenharia de São Paulo e do Rio
de Janeiro, no tocante às questões técnico-econômicas; e do
Instituto dos Advogados Brasileiros e da Ordem dos Advogados
do Brasil, no que diz respeito aos aspectos jurídicos e de
direito internacional.

Depois de completada essa análise, seria perfeita
mente admissível que o Congresso Nacional recomendasse ao Po
der Executivo uma reformulação do Acordo Nuclear, nos termos
de seu Artigo VII, para ajustá-lo aos reais interesses da na-
ção brasileira, face à atual conjuntura e suas perspectivas
de evolução. Para isso, aliás, o próprio Acordo Nuclear pre
vê um instrumento apropriado, nas disposições de seu Artigo
VII, estabelecendo que "a pedido de uma das Partes Contratan
tes, estas entrarão em consultas sobre a implementação do A-
cordo e, quando for o caso, em negociações para sua revisão'.1

Naturalmente, o fato novo representado pela reve-
lação da ELETROBRÂS, de que o potencial hidroelétrico brasi-
leiro economicamente aproveitável é muito superior ao que se
admitia, quando o Acordo foi planejado - além das notórias
dificuldades que o Brasil está enfrentando em decorrência de
sua crescente divida externa, são razões suficientes para
que o Governo brasileiro proponha ao Governo alemão uma com-

V »
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pleta revisão do Acordo.

A este propósito, é relevante assinalar que o A-

ccrdo propriamente dito não estabelece nenhuma obrigatorieda

de, por parte do Brasil, de construir centrais nucleares. Um

esboço dessa obrigatoriedade, assim mesmo impreciso, está tra

çado no "Instrumento dos Governos do Brasil e da República Fe

deral da Alemanha, relativo ã implementação da cooperação so

bre os usos pacíficos da energia nuclear", assinado em Bonn,

na mesma data em que foi celebrado o Acortío Nuclear, isto é,

27 de junho de 1975.

Contudo, este documento, publicamente conhecido

como "Acordo Industrial", aprova as diretrizes para as nego-

ciações dos contratos comerciais, mas não nos obriga, efeti-

vamente, a obedecer um cronograma para a construção de cen-

trais nucleares para a geração de energia elétrica. De res-

to, se isso tivesse sido feito, o Governo brasileiro teria

abdicado completamente de sua soberania, em relação ao plane

jamento do setor elétrico e ãs correções que se fizessem ne-

cessárias nesse planejamento. Entretanto, uma d,: t diretri-

zes para negociação dos contratos comerciais, estabelece que,

no quadro do Acordo, poderão ser construídas 8 centrais nu-

cleares; porém com um detalhe muito importante, negociado e

aprovado na fase comercial, com a KWü, que é o seguinte: pa-

ra as quatro primeiras centrais do programa, os componentes

das centrais serão adquiridas ã KWü, que se obriga a fo.-ne-

cê-los a preços compatívies com o mercado internacional; pa-

ra as quatro centrais restantes/ serão abertas concorrências

internacionais, para as quais serão convidados fornecedores

de centrais nucleares que poderão, inclusive, propor inova-

ções face ã evolução tecnológica da indústria nuclear no mun

do todo.

Considerando, de um lado, que os reatores térmi-

cos, particularmente os reatores a água leve, têm seus dias

contados, face ãs limitações das reservas mundiais de mater̂ L

ais fisseíB, e, de outro lado, que o Brasil - em virtude
\
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de seu enorme potencial hidroelétrico e das possibilidades de

complementaçao térmica a carvão - certamente não necessitará,

nas próximas décadas, de reatores a água leve (como os PWR da

KWü), para a geração de energia elétrica; considerando, fina.1

mente, que a construção de quatro centrais é mais do que sufi-

ciente para preparar recursos humanos até certo nível de quali^

ficação; mas reconhecendo que os reatores de Angra II e III já

constituem fato consumado e que as negociações para a constru-

ção de mais dois reatores PWR - o terceiro e o quarto ?revis_

tos nos entendimentos comerciais com a KWU - já estão muito

avançadas; somos de opinião que se deve adotar, para a imple-

mentação da segunda metade do Acordo Nuclear, a orientação de

se abrirem, para a construção de cada um dos quatro reatores

restantes, concorrências internacionais que, pelo menos, nos

garantam para esses reatores preços realmente competitivos e

nos assegurem um acesso mais efetivo a aspectos essenciais do

projeto básico dos sistemas nucleares de geração de vapor.

Visando o máximo proveito para o Brasil, essas con-

corrências poderiam ser organizadas segundo um modelo inspira-

do no modelo argentino. Em nosso modelo, cada concorrência se

ria subdividida em três partes:

Na primeira parte, as empresas nacionais qualifica-

das seriam convidadas a apresentarem - consorciadas ou não -

propostas para o fornecimento dos componentes do BOP e sua mon

tagem. Para isso, essas empresas poderão celebrar contratos de

assistência técnica com fornecedores estrangeiros.

Na segunda parte da concorrência, seriam convidados

fornecedores brasileiros e estrangeiros, consorciados ou não,

a apresentarem propostas para ~ fabricação e montagem do grupo

turbo-gerador, com a condia1' íante de que a NUCLEN tenha aces-

so aos detalhes do projeto ásico e participe da supervisão da

montagem.

Finalmente, n? terceira parte da concorrência, se-

riam convidados os fornecedores de sistemas nucleares de gera-
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ção de vapor, que deveriam apresentar propostas prevendo a par

ticipação da NUCLEN na elaboração do projeto básico e seu deta

lhamento, e da NUCLEP na fabricação dos componentes pesados.

Para os sistemas nucleares de geração de vapor, os concorren-

tes poderiam apresentar propostas alternativas: além do siste

ma com reator PWR, o fornecedor poderia apresentar uma propos-

ta de sistema com reator a urânio natural e água pesada a fim

de que o Br&sil possa ir se assenhorando da tecnologia relati-

va a esses reatores, que nos permitiriam tirar melhor proveito

de nossas reservas de urânio e tõrio, com vistas à formação de

estoques de plutônio e urânio-233, para alimentar os ciclos re

generativos; 'que poderão constituir uma solução a longo prazo

para o problema da geração elétrica, depois do ano 2020.

Considerações sobre transferência e criação de tecr.ologia

Como sabemos, os países que hoje estão na vanguarda

da tecnologia e da indústria nuclear, desenvolveram-se nesse

campo mediante um esforço dè adaptação coordenado e concentra-

do nas instituições de pesquisa e empresas industriais dos se-

tores metal-mecânico e de bens sob encomenda, que há mais de

meio século já vinham acumulando experiência na construção das

centrais termoeletricas a carvão e a óleo, nas quais - ã ex-

ceção do sistema de geração de vapor - os demais sistemas são

muito semelhantes aos de uma central nuclear.

No caso especifico da Alemanha, a tecnologia e a in

dústria nuclear se desenvolveram rápida e sõlidamente em

virtude de circunstâncias completamente diferentes daquelas que

cercam o Acordo Nuclear com o brasil.

Sendo, na Alemanha, praticamente toda a energia ele

trica gerada em centrais termoeletricas a carvão e a óleo, a

antevisão da crise de combustíveis fossais e os problemas socî

ais e ecológicos associados a mineração do carvão obrigaram o

Governo e as empresas industriais alemãs a concentrarem o máxJL

mo de esforços coordenados na'busca di alternativas para subs-

tituir o carvão e o petróleo na geração de eletricidade, uma

(*) Ver mais detalhes na & parte.
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vez que o potencial hidroelétrico alemão, que ê muito pequeno

já estava todo aproveitado. Portanto, a decisão de iniciar ufi

programa nuclear de grande porte foi vital para a sobrevivência

de economia alemã/pois simplesmente não existia outra alternati.

va de suprimento de energia elétrica.

Por outro lado, havia na Alemanha uma sólida base in

dustrial apta a absorver a tecnologia dos reatores a água leve,

desenvolvida nos Estados Unidos. Empresas alemãs como a Siemens

- da qual nasceu a KWü - a AEG, a Brown Boveri (Mannheim), a

Babcock alemã, a KSB, a Balke-Dürr, etc, tinham mais de se ten

ta anos de experiência em projeto e construção de sistemas, com

ponentes e centrais termoelétricas completas, a carvão e. a óleo;

de modo que a passagem para as centrais termonucleares a água

leve - nas quais os componentes dos sistemas ãgua-vapor e do

grupo turbogerador são praticamente iguais aos das termoelétri-

cas a carvão e a óleo - constituiu-se num salto relativamente

pequeno. Além disso, o Governo mobilizou as principais e mais

experientes instituições de pesquisa industrial do país, no es-

forço de absorção e criação de tecnologia para a indústria nu-

clear, esforço desenvolvido em íntima cooperação com empresas

industriais como as citadas, todas detentoras de larga experiên

cia em centrais térmicas convencionais e possuidoras de bem or

ganizados e poderosos departamentos de pesquisa/desenvolvimento

e "engineering".

No Brasil, a situação é inteiramente diversa. Em pri

meiro lugar, por que a energia nucleoelétrica ainda não é vital

para a sobrevivência da economia brasileira, uma vez que, até a

gora, instalamos hidroelétricas aproveitando só cerca de 12% do

potencial hidroelétrico disponível, e o programa de construção

em andamento prevê o aproveitamento, no correr da presente déca

da, cie apenas outros 16%.

Em segundo lugar, porque a estrutura dos estabeleci-

mentos industriais brasileiros é totalmente diferente da dos a-

lenaes. São raríssimas as empresas nacionais que dispõem de de

partamentos de pesquisa/desenvolvimento e "engineering" sufici- X
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entemente equipados, em termos materiais e humanos, para absorver

e adaptar tecnologia específica de projeto e produção de compo-

nentes para centrais nucleares.

Em terceiro lugar, porque ainda não temos experiência

em projeto e construção de termoelêtricas a carvão. Isto signi-

fica que, se dermos a devida prioridade ao programa de geração a

carvão, estaremos, automaticamente, preparando - em termos téc

nicos e também comerciais e econômicos - os estabelecimentos in

dustriais brasileiros para uma participação efetiva num programa

de geração nuclear - de porte compatível com as necessidades de

energia elétrica do país - que deverá ser implantado depois da

virada do século.

Desse programa de geração a carvão - e, oportunamen

te, do programa nuclear - deverão participar ativamente algu-

mas instituições brasileiras de pesquisa e assistência técnica à

indústria, notoriamente experientes e de larga tradição na solu-

ção de problemas concretos em campos tais como a metalurgia, a

tecnologia de soldagem, a construção mecânica, os processos tér-

micos, etc. Dentre essas instituições, merecem destaque o Insti

tuto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o Instituto de Pesquisas

Energéticas (IPEN) , de São Paulo; a Universidade Estadual (UNI

CAMP) e a Companhia de Desenvolvimento Tecnológico (CODETEC), de

Campinas; o Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), a Universida

de de São Carlos (USC), o Instituto Militar de Engenharia(IME),etc

Essas instituições são muito bem equipadas material-

mente e contam com equipes de técnicos,especialistas e pesquisa-

dores de elevada qualificação profissional e reconhecida experi-

ência em problemas industriais.

Sua participação num programa termoelétricô brasilei-

ro - convencional e nuclear - seria uma estratégia adequada

par- se fazer face ã referida característica estrutural dos esta

belecimentos industriais brasileiros que, em geral, se dedicam a

penas ã fabricação com assistência técnica externa, geralmente

não possuindo departamentos de pesquisa/desenvolvimento e "engi-

neering" organizados e equipados para absorver, adaptar e recri-
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ar tecnologia apropriada ãs condições brasileiras.

Desejamos salientar que o Brasil já se encontra er ,

estagio de desenvolvimento industrial em que o máximo de esfor

ços deve ser concentrado na criação local de tecnologia brasi-

leira. Como é do conhecimento daqueles que tem experiência ro

setor industrial, a chamada "transferêcia de tecnologia" de em-

presas de países industrializados para empresas de países em ce

senvolvirnento é, na realidade, uma venda de serviços, na qual o

vendedor dificulta a efetiva transferência de conhecimentos so-

bre a tecnologia básica do projeto, cálculos de processo, sele-

ção de materiais e dimensionamento, para vender apenas o "knew

how" de fabricaçãoi além de serviços de assistência técnica pc-

ra produção e inspeção; tudo isso a preços elevadíssimos.

No quadro do Acordo Nuclear, a situação não é dife-

rente, embora, nas aparências, haja uma ênfase na transferência

de tecnologia. Ocorre que a transferencia de tecnologia prestu

pce a existência - do lado do país qué deve absorvê-la - ce

uma estrutura tecnológica e industrial experiente, e <'e capaci-

dade já desenvolvida na criação de tecnologia destiraca a atei-

der a necessidades da indústria local, como era o caso da Alera

nha, quando esse pais iniciou seu programa nuclear.

Em nosso entender, para que o Brasil possa desenvol-

ver um programa nuclear que realmente consulte aos interesse:;

nac onais, é necessário começar lenta e gradativãmente, com

par.icipação integrada de estabalecimentos industriais qualifi-

cados e instituições de pesquisa/desenvolvimento e assistência

técnica â Indústria, canoas acima citadas. Simultaneamente, de-

ve-se intensificar o ritmo do programa de geração termoelétrica

a carvão, a fim de que os estabelecimentos industriais tenham

um mercado para se desenvolverem técnica, comerc: nl e econômica

mente. V
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2- Parte: A ECONOMICIDADE INTRÍNSECA DO ACORDO NUCLEAR

A experiência tem demonstrado que os custos de invés

timento em centrais hidroelétricas no Brasil vão de valores mui

to baixos, da ordem de 360 dólares por quilowatt instalado, co-

mo se constatou no aproveitamento de Itumbiara; a cerca de 1000

dólares por quilowatt instalado, no caso de Itaipu.

Dentro dessa faixa deverão situar-se era média, por

exemplo, os custos das hidroelétricas amazônicas.

Os técnicos do setor elétrico estimam que o custo mé_

dio dos aproveitanentoss hidroelétricos ainda por serem implan-

tados no Brasil, situar-se-á bem acima do de Itumbiara - que

foi beneficiado pelas condições financeiras muito favoráveis vi-

gentes na época de sua realização - porém abaixo do de Itai-

pü, que é um projeto atípico, onerado por várias circunstânci-

as, particularmen e pelo fato de ser administrado por uma empre

sa binacional.

O custo médio mais provável, segundo os especialis-

tas mais abalizados, será da ordem de 800 dólares por quilowatt

instalado, a preços de 1980, incluindo-se nesse valor todas as

despesas financeiras; muito embora o Ministério de Minas e E-

nergia tenha decidido adotar, como valor de referência, um cus-

to hipotético de 1.200 dólares por quilowatt instalado nas hi-

droelétricas a serem construídas no futuro.

Partindo desses custos de investimento, calcula-se

facilmente, que a energia a ser produzida nas hidroelétricas bra

sileiras custará de 17 milésimos de dólar por quilowatt x hora

gerado - se admitirmos que o custo de investimento ficará r.os

800 dólares por quilowatt instalado - a cerca de 25 milésimos

de dólar por quilowatt x hora gerado, se adotarmos para o custo

de investimento o valor de referência de 1200 dólares por quilo

watt instalado, de acordo com a orientação do Ministério de Mi-

nas e Energi \.

or outro lado, a NUCLEBRÂS, em carta publicada no

Jornal do B::asil de 28.12.1980, informa que o custo total das 8 ̂

/•A-
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usinas nucleoeletricas que pretende construir com a participa-

ção da KWU, no quadro do Acordo Nuclear, perfazendo 10 milhões

de quilowatts instalados, será de 13 bilhões e meio dólares,sem

incluir as despesas financeiras, acrescentando que estas despe-

sas serão de 65% do investimento direto, no caso de Angra II r

62%, no caso de Angra III.

Admitamos, otimisticamente, que as despesas finance^

ras das 8 centrais nucleares em questão situem-se, em média, em

torno de 65% do custo dó investimento, ou seja, iguais ãs de An

gra II. É evidente que esta hipótese é excessivamente otimista

pois, como sabemos, os financiamentos para Angra II e III foram

negociados numa época de euforia no mercado financeiro interna-

cional, quando ainda era possível obterem-se empréstimos com ju

ros de 8 a 10% ao ano e "spread" muito reduzido. Hoje os juros

dos financiamentos internacionais superam os 15% ao ano e o

"spread" para o Brasil gira em torno de 2%.

Admitamos, ademais, que o custo direto das 8 cen-

trais fique, realmente, nos 13,5 bilhões de dólares anunciados

f.?la NUCLEBRÃS na aludida carta - o que também é uma hipótese

e: ageradamente otimista.

Partindo dessas hipóteses otimistas, constata-se que

o custo do quilowatt nuclear instalado no Brasil será de 2.228

dólares, de onde se calcula,, de modo muito simples, que o custo

da energia elétrica a ser gerada nas centrais nucleares constru

Idas pela NUCLEBRÂS, através da NUCON, será de, aproximadamente

54 milésimos de dólar por quilowatt x hora. Vê-se, por conse-

guinte, que a energia nucleoelétrica, no Brasil, custará duar

vezes móis caro que a energia hidroelétrica, se adotarmos, para

os investimentos em centrais hidorelétricas, o custo de referôn

cia estipvlado pelo Ministério de Minas e Energia; ou três ve-

z••:-s mais c.'.ro, se admitirmos como mais provável o custo médio

e timado pelos mais competentes especialistas do setor elétrico

b asileiro.

Observe-se, ainda, que no custo de geração nucleoelé

trica, não feram computados os custos marginais do Acordo Nucle X.
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ar, tais como os das diversas unidades do ciclo do combustível

nuclear (beneficiamento do minério de urânio, conversão do õxi

do em hexafluoreto, enriquecimento, fabricação de elementos

combustíveis e reprocessamento de combustíveis irradiados).

Também não foram incluídos os custos da deposição final, em

condições seguras, dos rejeitos radioativos e nem os custos da

desativação das centrais nucleares, ao fim de suas vidas úteis.

Finalmente, reconhecendo que, no Brasil, a energia

hidroelétrica é mais barata que a energia nucleoelétrica, o Go

verno está se manifestando propenso a limitar artificialmente,

o custo da energia nucleoelétrica, ao valor equivalente da e-

nergia hidroelétrica produzida numa central hidroelétrica que

custasse o valor de referência estipulado pelo Ministério de

Minas e Energia, ou seja, para efeito do calculo do preço de

venda da energia nucleoelétrica, seria adotado um custo de re-

ferência da ordem de 25 milésimos de dólar por quilowatt x ho-

ra, que é o que custaria a energia gerada numa hidroelétrica

de 1.200 dólares por quilowatt instalado.

Com isso, espera o Governo minimizar os reflexos ne

gativos que um custo distorcidamente alto de energia elétrica

teria sobre o desenvolvimento do país.

Ocorre que esta orientação corrige a distorção ape-

nas em suas aparências, pois para que as concessionárias pos-

sam vender a energia elétrica gerada nas centrais nucleares a

um preço baseado nos custos da energia de uma hidroelétrica de

1.200 dólares por quilowatt instalado, será necessário que o

Governo subvencione a diferença. Apenas no que diz respeito

às 8 centrais do Acordo Nuclear, esta subvenção terá que ser

de, no mínimo, um bilhão e oitocentos milhões de dólares por a-

no.

Sem esta subvenção, as empresas de setor - que até

agora v;nham desempenhando satisfatoriamente seu papel no aten

dimento nos requisitos de energia elétrica do país - ficarão

completar ente descapitalizadas e sem capacidade de invéstimen

to, nem mesmo para prosseguirem com o programa hidroelétrico,e
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iniciar um programa termoelétrico a carvão.

Impactos sobre o desenvolvimento e influências intersetoriais

0 processo de desenvolvimento do Brasil - pais quo

pode ser classificado como de industrialização recente - carac

teriza-se por:

# Taxas de poupança insuficientes para que a formação in

terna de capitais alcance os níveis necessários para um

desenvolvimento equilibrado. Por isso, os investimentos

são complementados com capitais externos ou com capitais

oriundos de empréstimos internacionais, resultando daí con

siderâveis aumentos da divida externa. 0 pagamento do

serviço da divida externa - sem mencionar o pagamento

do principal - esta minando a renda interna e comprimin

do, ainda mais, as taxas de formação de capitais autócto-

nes. Isto deixa o país ã mercê dos desígnios dos credo-

res estrangeiros, que passam a exercer influência na sele

ção e programação cronológica dos investimentos nacionais.

Tal situação contribui para induzir elevadas taxas

inflacionárias.

9 Excessiva concentração de renda e crescimento descon

trolado de bolsões socialmente deprimidos, principalmente

na periferia das grandes cidades.

Nesses bolsões vive hoje uma ponderável parcela da

população brasileira, em extrema pobreza, sem condições

de alimentação que garantam a dose mínima de proteínas pa

ra um desenvolvimento físico e mental satisfatórios. o

ensino é praticamente inexistente e os níveis culturais

são absolutamente primitivos. A tensão social nessas ã-

reas está dando origem a ondas de violência nunca vistas.

Essas características do atual estágio do desenvolvimento brasi.

leiro deverão obrigar o Governo a canalizar todos os escassos re

cursos disponíveis» para investimentos em programas inadiáveis; v
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e de rentabilidade econômica e social assegurada a curto e ir>ê-

dios prazos; tais como os programas de saneamento básico, ali-

mentação, saúde, desenvolvimento agropastoril e agroindustrial,

etc. Se programas como os mencionados não merecerem a devida

prioridade no momento da seleção e quantificação dos investi-

mentos públicos para os próximos anos, a sociedade brasileira

não terã condições de se desenvolver econômica c culturalmente,

para levar o Brasil à categoria de nação desenvolvida.

No campo energético, máxima prioridade deve ser atri

bulda aos programas de utilização das fontes de energia mais a-

bunâantes e para cujo aproveitamento a engenharia e a indústria

nacional não dependem de fornecimentos externos significativos

que viriam agravar ainda mais a situação da dívida externa- £

evidente que, neste campo, os programas prioritários nas prÒKi~

mas décadas devem ser o hidroelétrico, o termoelétrico a carvão,

o de biomassas para a produção de combustíveis liquides, o de

xiloenergia e carvão vegeral e o de biomassas para a energiza-

ção C5 meio rural e das pequenas agroindústrias.

Nesse quadro, a prioridade a ser atribuída ã energia

nuclear deveria se concentrar num programa preponderantemente na

cional que tenha por objetivo desenvolver, nos próximos 10 anos,

um protótipo de reator de potência, projetado para aproveitar ao

máximo as reservas brasileiras de urânio e tório. O acordo Bra-

sil-Alemanha deve ser ajustado a esta prioridade? o que pode ser

feito, mediante a Observância das sugestões formuladas nos tó-

picos "Implicações políticas ..." e "Considerações sobre trans-

ferência e criação de tecnologia".

Um programa dessa natureza custaria apenas uma fra-

ção dos vultosos investimentos que se pretende programar, para

dar prosseguimento ao Acordo Nuclear; não rgravaria a dívida

externa e ainda - o que é muito importante - ostir.Jlaria a comu

nidade técnico-científica e industrial brasileira a desenvolver

um esforço coordenado para criar uma tecnologia destirada a re-

solver um problema crítico para o nosso desenvolvimento após o

ano 2000.
Desse programa deveriam participar, além de estabe-

A
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lecimentos industriais qualificados, instituições de pescruira e

assistência técnica ã indústria, tais como os mencionados nc tó-

pico "considerações sobre transferência e criação de tecncloyia?

No tocante âs influências intersetoriais do Ace -do

Nuclear, consideraremos aquelas diretanente ligadas ã produção

e as que se refletem indiretamente, através de um impacto tecno-

lógico no parque industrial.

Como foi demonstrado no início, a energia elétrica

a ser gerada nas centrais nucleares construídas no Brasil custsi

rá de duas a três vezes mais caro que a energia hidroelétrica.

Por outro lado, mesmo ere nossa hipótese alta de

crescimento do consumo, o potencial hidroelétrico seria sufici-

ente para atender à demanda até o ano 2023.

Ademais, o potencial hidroelétrico atualmente co-

nhecido, que é de 213,000 MW, pode ser complementado pelo poten

ciai carbonífero, que permitirá a instalação adicional de 2S000

ÍMW no sul do país, o que torna ainda mais segura a garantia de

suprimento de energia elétrica ate o ano 2023,

Portanto, ao decidir implantar prenrturanente um

grande parque gerador nucleoelétrico - que, inevitavelmente a

carretará um aumento dos custos da energia elétrica - o Gover

no está abdicando de uma vantajosa posição estratégica que, em

decorrência da chamada "crise energética? poderia ser explorada

pelo menos durante três décadas. Tal vantagem é a seguinte: en

quanto os países industrializados - por jã terem instalado to

do seu potencial hidroelétrico,e encontrarem dificuldades na ex

pansão do parque térmico convencional - são obrigados a ape-

lar para a onerosa energia nuclear; o Brasil só precisaria fazê

-Io, em escala industrial, daqui a trinta ou quarenta anos.

Nesse prazo, os setores industriais mais consumi-

dores de energia elétrica, tais como o alumínio, o aço, a celu-

lose e papel e as indústrias químicas da linha soda/cloro ganha

riam, no Brasil, excepcionais condições de desenvolvimento'.

Por outro lado, se,para manter os custos favorã-
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veis da energia elétrica, o Governo decidir subvencionar a gera-

ção eletronuclear, com base no valer de referência de 1.200 dôla

res por quilowatt instalado, esse subsidio montará - somente

para a operação das 8 usinas que se pretende programar pelo Açor

do Nuclear - a um valor da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de

dólares por ano, recursos esses que deixarão de -er aplicados nos

programas inadiáveis mancionados no tópico anterior* Ao subsídio

deverão somar-se, no mínimo, outros 30 bilhões de dólares - dos

quais pelo menos 18 em moeda estrangeira - correspondentes às

despesas diretas e encargos financeiros da construção das cen-

trais e das unidades do ciclo do combustível nuclear.

Quanto ao impacto tecnológico, não é novidade que

o desenvolvimento de uma indústria baseada em tecnologia de pon-

ta, caracterizada por elevados padrões de qualidade, repercute po-

sitivamente sobre praticamente todo o parque industrial.

Esse impacto fica muito bem ilustrado com o exem-

plo da indústria aeroespacial, cujo principal polo de desenvol-

vimento é a cidade de São José dos Campos, em São Paulo, onde

se localizam, de um lado, o CTA e a EMBRAER e, de outro, uma

grande variedade de estabelecimentos industriais fornecedores de

peças, componentes e sistemas para a própria EMBRAER e outras era

presas. Todo esse complexo industrial experimentou um notável

progresso seja no que diz respeito à tecnologia e a garantia da

qualidade, seja no que se relaciona ãs práticas administrativas

e ã consistência comercial e financeira das empresas participan

tes - graças ao inteligente esforço coordenado que caracteri-

zou a implantação da indústria aeroespacial no Brasil, à base

de um modelo autóctone bem diverso do que está sendo adotado no

Acordo Nuclear - que foi concebido no exterior e constitua

um "produto" vendável que a KWU oferece livremente no mercado.

Contudo, somos de opinião que mesmo o Acordo Nu-

clear poderá exercer influências positivas no parque industri-

al. Ponderamos, apenas, que as mesmas influências poderiam ser

exercidas através de um programa mais gradativo, mais autõcto-

ne e, sobretudo, menos oneroso.

•y
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3- Parte: ASPECTOS ESTRATÉGICOS

Existe uma correlação entre o crescimento do Produto

Nacional Bruto de um país, e o seu consumo de energia; pois con

some-se energia na produção dos bens e serviços cujos valores a

gregados compõem o Produto Nacional Bruto. Acreditamos que nin

guém põe em dúvida a existência dessa correlação.

0 que se questiona ê se permanece válida a correla-

ção logarítmica - que de fato existia entre os crescimentos

da produção agregada e do consumo total de energia, até passa-

do recente, quando o processo de desenvolvimento das nações re-

gia-se por modelos baseados na abundância ilimitada de energia,

a custos distorcidamente baixos. Nesses modelos, as forças de

mercado privilegiavam hábitos de consumo e tecnologias industry

ais desperdlçadoras de energia £ 4, 5 e 6 ] .

Não é surpreendente, contudo, que qualquer análise e

laborada sobre séries históricas abrangendo períodos longos,con

tinue encontrando um reflexo da mencionada correlação logarítmi^

ca, mesmo que as séries analisadas terminem em passado relativa

mente recente [[ 7 ~|. Isto decorre da natural inércia que impe-

de os modelos de desenvolvimento de se transformarem drastica-

mente a curto prazo, inércia essa que se transmite aos dados es_

tatísticos. Assim, tais análises devem ser vistas sob reserva.

Os modelos baseados na energia como fator abundante

e barato se transformarão certamente em modelos nos quais a e-

nergia - refletindo a nova realidade - seja o fator mais es

casso. Entretanto, em nosso entender, essa transformação será

um processo gradual e lento, porque exigirá onerosas adaptações

ou substituições de eguipamentos e - o que é mais importante

- implicará na modificação de práticas é costumes adquiridos e

enraizados durante décadas de uso predatório da energia. Nesse

particular, aliás, acreditamos que as nações em desenvolvimento

desfrutarão de uma vantagem relativa, pois poderão, desde já,

planejar seu desenvolvimento com base em modelos que excluam os

desperdícios e consumos supérfluos de energia. p\\

0-
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A análise de dados estatísticos mais recentes £ 1 e

2 ~[, evidencia que o grande esforço que está sendo realizado,

particularmente nas nações desenvolvidas no sentido de estimu

lar tecnologias e hábitos de consumo que propiciem - para os

mesmos níveis de produção - menores gastos de energia; já e£

tá surtindo os primeiros resultados.

Em decorrência desses esforços, o que se observa ho-

je, naqueles países, ê que a correlação logaritmica que exis-

tia entre os crescimentos do produto nacional e do consumo 'de

energia, está se transformando numa correlação linear; o que

comprova a espectativa de que os novos custos de energia modify

carão o comportamento dos agentes econômicos, em direção a hábî

tos, práticas, costumes e tecnologias que - assegurando ní-

veis de qualidade de vida até melhores - não induzam demandas

de energia desproporcionalmente crescentes em relação ã produ-

ção.

É interessante observar que, em certos casos - co-

mo resultado do esforço realizado para eliminar desperdídios

a produção pode continuar crescendo durante algum tempo, enquan

to o consumo de energia decresce, ou se mantém inalterado.

Isto pode ser verificado pelo exame da elasticidade

AE /APNB (crescimento do consumo total de energia/crescimento do

PNB) que, após 1973, caiu para valores inferiores ã unidade, na

maioria dos países industrializados £ 1 ~j. Evidentemente, quan-

do os modelos de desenvolvimento estiverem ajustados â nova rea

lidade energética, a mencionada elasticidade deverá situar-se em

torno da unidade.

Observa-se, por outro lado, que nos países industria

lizados, a elasticidade entre o crescimento do consumo de ener-

gia elétrica e o crescimento do PNB (AE //fNB) ainda vem

se mantendo superior à unidade, o que traduz uma penetração da

energia elétrica na estrutura de consumo, em substituição a ou-

tras formas de energia. Entretanto, à medida que o coeficiente

Ee/Et se aproxima de am terço, a elasticidade (AEyAPNB) cai, apro

ximando-se da unidade; o aue significa que acima de 33% do ccn- v
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sumo total, a penetração da eletricidade tem sido apenas margi-

nal. 0 quadro III ilustra as tendências identificadas:

i
1

! PAÍS
í

1

1 Estados Unidos

, Alemanha

! França •

; Itália

, Grã-Bretanha

QUADRO

Grau de Eletrifica-
ção

(Ee/Et médio no pe-
ríodo)

1950-1970

0,20

1974-1978

0,28

0,19 j 0,30

0,19 ! 0,27

0,29

0,18

0,30

C,30

I I I

AE^Z

1950-1970

0,94

1,07

1,17
1,83

0,64

Elasticidades

iPNB

1974-1978

0,36

0,47

0,10

0,38

0,41

AE /̂APNB

1950-1970

1.93

1,84

1,80

1,46

2,40

1974-1978

1,40

1,50

1,30 I

1 , 3 0 i <

1,40

Fonte: Referências |_ 1 e 2 J .

Dados ainda mais recentes demonstram que a elastici-

dade AE /APNB na Alemanha e na Trança está se aproximando de

1,10.

Poucos países, como a Horuega e a Suiça, apresentam

uma estrutura de consumo atípica, o que se explica facilmente,

pois a participação da geração hidroelétrica no total de energy

a elétrica produzida é de 100% na Noruega e 90% na Suiça. Co-

mo, nos países de clima frio, cerca de 40% a 50% da energia prçL

mária são gastos em aquecimento de ambientes (residências, escrito

rios, estabelecimentos comerciais, fábricas, etc.) e consideran

do que os aquecedores elétricos são mais práticos e limpos que

os tradicionais radiadores a óleo, carvão ou gás; é evidente

que a escolha tem que recair no aquecimento elétrico, nesses pa

íses, que dispõem de hidroeletricidade abundante. Por isso, o

coeficiente Ee/Et é de 0,69 na Noruega e 0,49, na Suiça.

Mas isso não ocorre nos países em que a geração é

preponderentemente termoelétrica; como, por examplo, a Alemã-
\
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nha, onde o referido coeficiente é de 0,31; a França, onde é

de 0,29; a Holanda, onde é de 0,25; a Bélgica, onde é de 0,26;

a Grã-Bretanha e a Itália, onde é de 0,30 e os Estados Unidos,

onde também é de 0,30, etc. Nesses países, seria antieconômico

utilizar amplamente um? eletricidade gerada em termoelétricas

nucleares ou a óleo, c<m uma eficiência de 30% a 40%, para re-

convertê-la em calor, r.os aquecedores de ambiente; muito embo-

ra, jã se esteja começando a fazê-lo, por falta de alternativa

melhor, face aos elevados preços do petróleo, do gás e do car-

vão. De qualquer man ,'ira, o problema não existe no Brasil, o

que, indiscutívlement a, nos coloca em posição de vantagem rela-

tiva, vantagem essa \ue, traduzida em números significa, sim-

plesmente , que - r *smo não conseguindo adotar um modelo de de

senvolvimento comp?-ível com a nova realidade energética e con-

tinuando a imitar aodelos de desenvolvimento e padrões de consu

mo jã abandonada3 até nos países industri lizados - ainda as-

sim, para igua .s níveis de produção e q^ilidade de vida, o con-

sumo de enercia no Brasil deverá ser aproximadamente 40% menor

do que em p- *.ses industrializados de clima frio, pois em nosso

clima a cr efação de ambientes não é necessária.

Além da vantagem relativa oferecida pelo clima ame-

no, sem excessos de calor ou de frio, h . outras que, se bem com

preendidas e utilizadas, poderiam faci. •tar e acelerar o proces

so de transição do Brasil ã categoria ce nação socialmente de-

senvolvida e industrialmente madura. Ainda no campo energético,

uma dessas vantagens ê o fato de que a extensão territorial e o

regime hídrico favorecem o emprego de fontes de energias renova

veis - biomassas, energia solar direta, miniaproveitamentoshi

dráulicos, etc. - que, em conjunto, trariam um considerável a

porte ã estrutura de oferta energética.

Assim, por exemplo, um programa bem estruturado de

produção descentralizada de biomassas para a geração de calor

direto; vapor e eletricidade - com vistas ao suprimento ener

gético de fazendas e agroindústrias, além de indústrias cerâmi-

cas, cimenteiras e de polpa e celulose - permitiria que, com \



-43-

investimentos de custo social perfeitamente suportável, o Brasil

assegurasse uma oferta suf"ciente de energia para o processo de

desenvolvimento. Ê de se assinalar também que, como muitas das

energias mencionadas não são comerciais, teríamos um consumo re-

al maior que o consumo aparente, de modo que as elasticidades

AE^/APNB e AEe/APNB a serem utilizadas no planejamento da oferta

de energias comerciais deveriam ser menores que as elasticidades

reais [ 13 J .

No tocante ã oferta de energia elétrica, os minia-

proveitamentos hidráulicos que podem, perfeitamente, ser constru

idos nas próximas décadas - além 'das minitermoeletricas a bio-

gás e a biomassas florestais, para o suprimento de fazendas e a-

groindüstrias - contribuiriam de modo significativo para o crês

cimento da produção nacional.

Naturalmente, um bom planejamento deve prever a

substituição por biomassas - e não por energia elétrica, que e

xige grandes investimentos na produção - dos derivados de pe-

tróleo, como óleo combustível e diesel, que são hoje empregados

em indústrias como as de cerâmica; cimento; e polpa e celulose.

Aliás, do ponto de vista termodinâmico, essas subs

tituições seriam mais lógicas, pois o calor gerado pelas biomas-

sas seria aproveitado diretamente nos fornos e caldeiras, com u-

ma eficiência da ordem de 85%. Evidentemente, as caldeiras e for

nos elétricos alcançam eficiências mais elevadas/ ocorre, porém,

que a produção de eletricidade em termoelétricas (nucleares ou a

combustíveis fósseis) tem eficiências variando entre 30% e 40%.

Por conseguinte, o emprego de eletricidade em caldeiras e fornos

"?,, em princípio, um processo desperdiçador de energia; a não ser

que a eletricidade seja produzida em hidorelétricas, pois estas

têm eficiências muito elevadas. Contudo, se adotarmos a polítjL

ca de estimular a substituição de derivados de petróleo por ele-

tricidade, em indústrias como as mencionadas, estaremos introdu-

zindo uma prática que nos obrigará a antecipar a execução de um

programa termoelétrico de grandes proporções e, conseqüentemente,

n desperdiçar energia dentro de poucas décadas. Em nosso enten-

der, seria muito mais interessante para a nação; que um programa , V
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termoelétrico em grande escala só fosse iniciado cerca de 15 a-

nos antes da época previsível para a instalação de todo o poten-

cial hidráulico disponível, a fim de que - de um lado, aprovei

tássemos por mais tempo a vantagem relativa da energia hidroelé-

trica barata para usos específicos, como a eletrometalurgia e a

eletroquímica e - de outro lado, tivéssemos tempo para entrar

num programa termoelétrico de modo gradativo, dando, no início,

mais ênfase à geração a carvão e, ã medida que a base industrial-

- tecnológica fosse sendo desenvolvida, transferiríamos a ênfase

para a geração nuclear, como foi visto no tópico "considerações

sobre transferência e criação de tecnologia".

De tudo isso decorre que uma atitude responsável,

face ao futuro de nosso desenvolvimento, recomenda que uma polí-

tica de substituição de derivados de petróleo por energia elétrjL

ca nas indústrias cerâmicas, cimenteiras e de polpa e celulose,

seja encarada com extrema cautela e adotada apenas em casos mui-

to especiais, em que não haja outra alternativa £8 e 9j.

A este propósito, cabe salientar que a energia so-

lar pode ser usada diretamente em muitos processos industriais.

Segundo Hayes [_10j , um estudo realizado pela Indústria de Pro-

cessamento de Alimentos da Austrália, evidenciou por exemplo,que

aproximadamente 90% das necessidades de energia dessa indústria

diziam respeito a calor de processo; que 80% desse calor é a

temperaturas inferiores a 100 C e que dos restantes 20%, a quase

totalidade é abaixo de 150°C. Ora, as temperaturas abaixo de

100°C podem, facilmente, ser obtidas com coletores solares pla-

nos.

Nos Estados Unidos, cerca de 18% do consumo total

de combustíveis, destinam-se a geração de calor a baixas tempera-

turas, em processos industriais £llj- De um modo geral, uma te£

ça parte da energia consumida nos países industrializados, é uti

lizada para produzir calor a temperaturas que os coletores sola-

res planos podem, perfeitamente, suprir £l2j , principalmente em

climas como o brasileiro.
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Assim, em nosso entender, as autorida-

des competentes têm a responsabilidade de fazer realizar,o quan

to antes, um programa de estudos a nível micro-econômico, com o

objetivo de identificar:

A viabilidade e as possibilidades de os estabe-

lecimentos industriais que utilizam processos tér-

micos adotarem, para a substituição do óleo combus_

tível, soluções baseadas no emprego de biomassas e

de radiação solar direta, como fonte de energia

primária.

Meios de se econimizar energia, através da simples

eliminação de desperdícios evidentes, tais como va

zamentos de vapor; isolações térmicas deficientes,

"lay-outs" mal estabelecidos, baixos fatores de po

tência, etc.

Um programa dessa natureza constituiria vm impor-

tante instrumento de orientação para a elaboração de ura planeja

mento energético realmente compatível com a dotação de fatores

de produção de que dispomos. Em conjunto, as soluções encontra

das nos estudos micro-econômicos, permitiriam reduzir de 20% a

30% as necessidades globais de energias primárias e, consequen-

temente, aliviariam proporcionalmente os investimentos públicos

nos grandes sistemas de produção ou geração.

Por outro lado, tal planejamento permitiria que

se otimizasse a estrutura da oferta, de modo que cada demanda e

nergética específica fosse atendida por energia da forma IIMÍS a

propriada, reduzindo ao mínimo indispensável as conversões de

baixo rendimento, como, por exemplo, a conversão termoelétrica.

Como resultado das substituições corretas - q;an

do viáveis - de derivados de petróleo por biomassas ou por a-

quecimento solar direto, teríamos, evidentemente, uma redução

da elasticidade média AEt/A?NB. No tocante â energia elétri-

ca, se a estrutura da oferta for planejada com o objetivo de se

minimizarem os investimentos e se evitarem os desperdícios de-

correntes das conversões de baixo rendimento; é evidente que a
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elasticidade AEe/APNB tenderá à unidade. De fato, seria anôma-

lo se os valores verificados nos últimos anos, se mantivessem por

muito tempo. Terminado o intenso processo de investimentos nas

indústrias de base - caracterizadas por altos coeficientes de

consumo de energia elétrica - e corrigidas as distorções re-

sultantes das substituições de derivados de petróleo por energi

a elétrica em algunfi processos industriais; é de se esperar que

a referida elasticidade tenderá a situar-se em torno da unidade.

Em nosso entender, o intenso esforço de pesquisa/

/desenvolvimento que países industrializados como os Estados ti-

nidos, a Alemanha, a França, o Japão, etc, têm concentrado nos

sistemas termosolares e fotovoltaicos, assim como no aproveita-

mento energético das biomassas, estará apresentando resultados

ponderáveis a partir da próxima década. Para citar apenas o e-

xemplo dos Estados Unidos, que consomem aproximadamente a terça

parte de toda a energia produzida no planeta, mencionemos que,

segundo estudos preparados para o setor de avaliação tecnológica

do Congresso, cerca de 12 a 17 guadrilhões de BTU por ano pode-

rão ser produzidos nos Estados Unidos a partir da biomassa, no

ano 2000 £l4_| . Além disso, cerca de 2 quadrilhões de BTU por

ano poderão ser obtidos mediante o emprego de sistemas termoso-

lares Ql5_|. Tal é a importância que vem sendo atribuída, nos

Estados Unidos, aos programas de conversão termosolar e fotovoj.

taica (energia solar direta), bem como de utilização de biomas-

sas (energia solar fotossintética), que o programa de energia

solar do Departamento de Energia tem como meta, para o ano 2000,

o atendimento de 20% da demanda total de energia primária daque

le país £l6~|.

Isto significa que, no ano 2000,os norte-america-

nos esperam retirar da energia solar o equivalente a quase o do

bro do consumo total de energia, previsto para o Brasil, naque-

le ano; pois admite-se que o atual consumo norte-americano, que

c da ordem de 80x10'5 BTU/ano, (20xlO15 kcal/ano), crescerá com

uma taxa de 3% ao ano; e que o atual consumo brasileiro,que é

de, aproximadamente, 5,2x1015 BTU/ano (1,3x10'5 kcal/ano), crês

cera com uma taxa de 6% ao ano, o que é muito verossímil. .•
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O grande esforço que esta sendo aplicado no desen-

volvimento das energias renováveis de biomassa e dos sistemas

termosolares e fotovoltaicos certamente resultará numa importan-

te penetração da energia solar nas estruturas de oferta energêti_

ca dos países industrializados o que, provavelmente, se refleti-

rá nos países de industrialização recente.

Ora, o Brasil, além de ter extensão territorial a-

dequada, apresenta condições climáticas e ecológicas muito mais

favorávies do que os Estados Unidos, para o aproveitamento da e-

nergia solar. Ê, pois, de se esperar que as autoridades compe-

tentes e o empresariado se conscientizem dessa vantagem relati-

va, que pode se constituir, para o Brasil, numa das precondicões

que estão faltando, para que possamos dar o que Rostow define co

mo "arranco" na direção do desenvolvimento, que nos conduzirá ã

categoria de nação econômica e socialmente desenvolvida £l7j.

Se continuarmos com a atitude mimética de adotar

os mesmos modelos econômicos dos países que já são industrializa

dos, nos quais - particularmente no setor energético - domi-

rv?n as soluções adaptadas a condições ecológicas e fatores de

produção completamente diferentes dos nossos, estaremos nos con-

denando a seguir, eternamente, a reboque de tecnologias que não

nos permitirão aproveitar eficientemente as nossas vantagens re-

lativas .

E, por paradoxal que pareça, acabaremos por impor-

tar até as tecnologias de utilização direta e indireta da energi

a solar, que poderiam, perfeitamente, ser desenvolvidas desde já

no Brasil.

De qualquer maneira, o imenso potencial da energia

nolar fará com que seja inelutável sua penetração na estrutura de

oferta de energia primária no Brasil, de modo ponderável, já na

próxima década; seja com tecnologia aqui desenvolvida - se as

autoridades competentes perceberem, em tempo útil, a vantagem re

1«ativa que nos oferece esta fonte renovável de energia - seja

<-om tecnologia importada, jom todos os inconvenientes das adapta

cões "a posteriori"; se -as autoridades competentes continuarem

canalizando os principais fluxos de recursos para programas exa-
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geradamente "capital intensive", que evidentemente não serão ne

cessários nas próximas décadas.

Um reflexo obrigatório da inexorável penetração

da energia solar - inclusive sob várias formas não comerci-

ais - na estrutura de oferta de energia primária, será a que-

da das elasticidades AEt/APNB e AEe/APNB, que se referem a e-

nergias comerciais, pois, evidentemente, o "imput" de energias

não comerciais tembém contribue para o aumento da produção em

cada setor. Essas elasticidades deverão situar-se abaixo da u-

nidade, durante o período de reaparelhamento e adaptação da es-

trutura produtiva da economia, ao novo perfil de oferta total

de energias comerciais e não comerciais. Para o caso específi-

co da energia elétrica, os novos "inputs" não comerciais, alia-

dos a uma política de substituições corretas de derivados de pe

tróleo por biomassas - e n?.o por eletricidade - sempre que

isto for viável, permitem prever com relativa segurança que a e-

lasticidade AEe/APNB, que atualmente é superior ã unidade, caia

para valores infraunitários durante parte da década de 90, de

modo que seu valor médio se situe "grosso modo", em torno da u

nidade, ao longo dos 20 anos que nos separam do ano 2000.

Assim, em nosso entender, deve-se proceder com

muita cautela ao se elaborarem projeções de demanda de energia

elétrica para as próximas décadas, pois qualquer superavaliação

induzirá os responsáveis pelo planejamento nacional a adotarem

políticas de investimentos públicos calcadas em prioridades e-

quivocadas, com graves conseqüências para o desenvolvimento bra

sileiro a médio e longo prazos.

Sobre as previsões de demanda de energia,é impor-

tante assinalar que os acontecimentos que têm caracterizado o

panorama energético mundial após 1973, comprometeram seriamente

a credibilidade dos métodos prospectivos - estatísticos e eco

nométricos - até então amplamente utilizados e que continuam

sendo empregados no Brasil em vários setores governamentais.

Nos países mais avançados, entretanto, já se ob-

serva uma tendência de se abandonarem os métodos prospectivos, \

r \
V

\
Vi
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em favor dos métodos normativos, que possibilitam um processo _i

terativo de ajuste do planejamento ãs reais condições estrutu-

rais e conjunturais vigentes e previsíveis £l8, 19, 20 e 21~| .

Em linhas gerais, os métodos normativos compreen-

dem três etapas, a saber:

I - Montagem de um cenário futuro, no qual se estabelecem ob

jetivos e metas ligadas ã qualidade da vida e bem estar

social. Decomposição da economia em subsistemas corres-

pondentes ãs metas estabelecidas; tais como: habitação

urbana e rural; transportes urbanos e interurbanos; a-

limentação, abastecimento, agroindústria e agricultura;

educação e saúde; indústrias de base; indústrias de bens

de consumo; etc.

II - Quantificação dos volumes de produção de bens ou servi-

ços a serem alcançados em cada um dos subsistemas, a fim

de que as metas estabelecidas no cenário sejam atingidas.

III - Análise de cada subsistema e identificação dos parâme-

tros característicos que o definam quanto ao consumo e-

nergético. Estudo da viabilidade da introdução de no-

vas tecnologias, menos consumidoras de energia. Avalia-

ção das quantidades de energia necessárias, para que os

subsistema» atinjam os níveis de produção estabelecidos.

O cenário assim elaborado facilita a análise da

viabilidade de se implantar uma estrutura de oferta que possa

assegurar as energias, sob as formas adequadas, para atender as

demandas quantificadas, na época prevista. Havendo viabilidade,

elabora-se o planejamento dos diversos sistemas de produção e

geração; caso contrário, o cenário deve ser reelaborado, a ní-

veis de consumo mais modestos.

Os cenários que elaboramos na primeira parte des-

te trabalho, "O Acordo Nuclear e o Desenvolvimento Nacional','cor

res;ondentes às hipóteses moderada e alta de crescimento da pro

dução nacional e do consumo da energia, constituem um exercício "N
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simplificado de aplicação de um método normativo de previsão do

consumo de energia elétrica no ano 2000.

Para a hipótese alta, fixamos, como meta, um PN3 "per

capita" equivalente ao PNB "per capita" de um país altamente desen

volvido e caracterizado por um elevado nível de qualidade âc vida,

como a Alemanha, onde, em 1965, o PNB "per capita" foi de 4.600 dó

lares.

Para isso, o PNB brasileiro teria que chegar a 875

bilhões de dólares - isto é, quase o dobro do PNB da Alemanha,em

1980, cabendo assinalar que esse país é a segunda ou terceira po-

tência industrial do mundo.

Se nos detivermos para meditar seriamente sobre as a

tuais conjunturas econômico-sociais brasileira e internacional, e

suas perspectivas de evolução, somos obrigados a admitir que, para

atingir aquelas metas, a economia brasileira deverá apresentar,nos

próximos 20 anos, um desempenho sem precedentes em nossa história.

As razões expostas nesta análise demonstram que

diante das alternativas ainda disponíveis - as perspectivas de

crescimento da demanda de energia elétrica não justificam a implan

tação, nas próximas décadas, de um programa de geração eletronucle

ar de grandes proporções, baseado em reatores a água leve. Demons

tram, também, que as previsões de custos do programa e da energia

a ser gerada, representariam um ônus que a economia brasileira di-

ficilmente poderia suportar nas próximas décadas, a nao ser com

graves prejuízos para outros programas e projetos, cuja implanta-

ção é inadiável, como os mencionados no tópico "Impactos sobre o

desenvolvimento industrial e influências intersetoriais".

Sobre a questão dos custos, gostaríamos de salientar,

mais uma vez, que a energia nucleoeletrica pode ser competitiva em

países altamente industrializados, como a Alemanha, a França, os

Estados Unidos ou a Grã-Bretanha, que não dispõesm mais de alterna

tivas hidráulicas a serem aproveitadas.

No Brasil, segundo informações divulgadas pela

NUCLEBRÂS e por FURNAS, entidades até agora responsáveis pela cons,

trução das centrais nucleares de Angra dos Reis, os custos das cen

trais nucleares uxtrapassarão, de muito, a casa dos 2.000 dólares A
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por quilowatt instalado. De resto, a própria NUCLEBR/ÍS admite que

o custo direto das 8 usinas nucleares que pretende construir no PV\

bito de Acordo Brasil-Alemanha, será de 13,5 bilhões de dólares,

sem incluir as despesas financeiras; despesas essas que, para An-

gra II e III estão representando, respectivamente, 65% e 62% de a-

créscimo sobre os custos diretos [̂22~i« Observe-se que os emprêsti

mos obtides para essas duas unidades foram negociados numa época

em que as H-.axas de juros e "spreads" eram praticamente a metade

das taxas hoje vigentes no mercado. Portanto, constitue hipótese

otimista admitir que os juros e despesas financeiras para o progra

ma todo rtpresente apenas 65% de seu custo direto. Entretanto,me£

mo com es<i hipótese, as 8 centrais - que perfarão cerca de 10

milhões de quilowatts instalados - custarão aproximadamente 22,28

bilhões de dólares, a valores de 1980. Se somarmos a esta quantia

os custos diretos e indiretos das diversas unidades do ciclo do

combustível nuclear e, ainda, o que custou e está custando a NUCLEP;

chegaremos perto dos 30 bilhões de dólares, dos quais pelo menos

60%, ou seja, 18 bilhões de dólares, serão gastos fora do Brasil.

Isto significa que os encargos do Acordo Nuclear, apenas em moeda

estrangeira, aumentarão em 30% o montante líquido da dívida exter-

na brasileira, contribuindo pesadamente para agravar ainda mais as

dificuldades que enfrentamos para fazer face ao serviço dessa dívî

da.

Se^ia ocioso ficar fazendo exercícios de orçamenta-

ção e de cálculo los custos da energia produzida pelas centrais nu

cleares brasileircò, na esperança de poder provar que elas serão

competitivas com as hidráulicas, pois nunca será possível fazê-lo.

A este propósito, reproduzimos, a seguir, algumas passagens reco-

lhidas do depoimento prestado ante o Senado Federal pelo Ex-Presi-

dente de FURNAS e atual Diretor Técnico da Itaipú Binacional, enge

nheiro John Cotrin £23*|: "em lugar algum do mundo, principalmente

M-ide houver amplos recursos hidráulicos disponíveis, uma usina nu-

< ear é apresentada como alternativa econômica para uma usina hi-

droelétrica" — - "pois, além de exigirem investimento inicial me-

nc , as hidroelétricas possuem vida útil mais longa, custo operaci

on l mínimo e utilizam um recurso renovável, gratuito - a água — N
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Não existe no mundo fonte de energia elétrica comparável â h_i

drãulica. A questão é que, na maioria dos países desenvolvidos,on

de se realizam as grande-s pesquisas e donde emanam as novidades tec

nolõgicas, o que era possível aproveitar em matéria de energia hi-

dráulica já foi aproveitado." "A tendência de encarecimento

dos projetos hidroelétricos é muito menor que no caso das nuclea-

res" "Recente estudo da Rand Corporation, dos Estados Unidos,

sobre custos de centrais nucleares a água leve, assinala que estas

centrais vêm sofrendo um encarecimento anual à razão de US$140,00/

/kW, por ano e que não há evidência de que tal tendência se modifi.

rue a curto prazo." "Há uma tendência de se ignorar, no custo

das usinas nucleares, o custo de transmissão. Na realidade, entre

tanto, a localização de usinas nucleares é condicionada por inúme-

ros fatores e nem sempre pode ser feita próximo ao centro de car-

ga." "Se as usinas de Angra II e III custarem apenas aquilo

que estava orçado em meados de 1978; tomando-se por base o custo

atual do combustível nuclear e desprezando-se o custo da transmis-

são, a energia produzida terá um custo de 60 a 70 milésimos de dó-

lar por quilowatt x hora gerado, contra algo entre 25 e 30 milési-

mos de dólar por quilowatt x hora de Itaipú, incluindo a transmis-

são." — — "Metade do potencial hidroelétrico nacional está na re-

gião sul-sudeste graças ã política de interligação que vem

sendo praticada, o sistema elétrico desta região funciona como um

conjunto eletricamente integrado. Nessas condições, e tendo

cm vista as previsões da demanda para a região até o fim do sécu-

lo, verifica-se facilmente que, ainda por muito tempo o atendimen-

to dos requisitos nessa área poderá ser basicamente hidroelétrico

e com recursos da própria área, aos quais poderão ser oportunamen-

te acrescidos, se necessário, os vastos recursos da região amazôniL

ca, ainda totalmente inesplorados e cuja transmissão ao centro-sul

está em vias de se viabilizar, com a introdução, no país, da tecno

logia de transmissão em corrente contínua." "C custo das usi-

nas nucleares no Brasil caminha para a casa dos 3.°00 dólares por

quilowatt instalado e, mais cedo do que o desejariam, os responsa

veis pela execução do programa nuclear terão qu^ '-.abalhar ã base A

y
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desses números. Pois as usinas custam o que custam e não o que

se deseja que elas custem! "No Brasil, onde a produção de e-

letricidade ê em base predominantemente hidroelétrica, as usinas

nucleares em nada contribuirão para substituir o petróleo, pois

sua finalidade ê apenas a de produzir eletricidade". "Não sõ

por questões de mercado, como por motivo de custo, assim como de-

vido à alteração substancial ocorrida no quadro de alternativas

que lhe deu origem, o programa de instalações nucleares, original

mente concebido para a região sul-sudeste do Brasil, mereceria ser

reexaminado ã luz dos fatos acima enumerados". "0 problema

está, pois, na dosagem de um programa nuclear, que ofereça uma so

luçao de equilíbrio entre os requisitos efetivos do setor elétri-

co e suas possibilidades econômicas, e a necessidade de preparar

industrialmente o país para um programa nuclear mais intenso, a

partir de meados da década de 90". etc.

Como vemos, os conceitos emitidos pelo Sr. John Co-

trim, engenheiro de inegável idoneidade técnica e notória competên

cia, quase que poderiam ser adotados, como conclusão/ para o pre-

sente trabalho.

Ainda sobre os exercícios de orçamentação e cãlcuüos

de custos de energia gerada em usinas nucleares brasrleiras, 'jos-

taríamos de nos referir a um trabalho apresentado no II Conrresso

Brasileiro de Energia, realizado no Rio de Janeiro em abril de

1981. Trata-se do trabalho dos Srs. D. Gonçalves e I. Mer.egassi

[24J.
Sem entrar em detalhes de caráter metodológico, per-

mitimo-nos assinalar que, no tocante â energia nuclear, os custos

tomados como base para os cálculos, além de jã se encontrarem su-

perados, referem-se a países altamente industrializados - particu

larmente os Estados Unidos - onde as estruturas da economia, prin

cipalmente nos setores industrial e energético, são completamente

diferentes das brasileiras. Por conseguinte, ê uma extrapolação

muito ousada admitir que aqueles custos serão válidos no Brasil.

Os custos calculados em bases brasileiras são aque-

les que a NUCLEBRÂS divulgou oficialmente £ 22 "|, os quais,de res

õ
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to, estão próximos dos custos estimados por FURNAS para Angra II,

a menos de pequenos acréscimos verificados neste projeto, decor-

rentes de problemas atípicos na execução das fundações.

Por outro lado, no mesmo trabalho [[24j, os autores

adotaram o valor de 4,1 milésimos de dólar por quilowatt x hora,

para a incidência do custo do combustível nuclear, no cálculo dor

custos de geração. Este valor está completamente desatualizado.

Para cálculos mais atualizados, os valores corretos da incidênci

a do custo do combustível nos custos da geração nuclear são co

1,81 centavos de marco alemão por quilowatt x hora (isto é, cer-

ca de 9 milésimos de dólar por kWh), para reatores que entraram

em operação a partir de 19?5, segundo a referência [[25 J; e cer-

ca de 12 milésimos de dólar por kWh, para reatores que entrarão

em funcionamento a partir de 1984, segundo a referência [[26J.

Evidentemente, esses custos serão ainda maiores no

Brasil, quando forem utilizados os elementos combustíveis fabrica

dos pela NUCLEBRÂS. Neste caso, acreditamos que 14 milésimos da

dólar por kWh seria uma estimativa otimista.

Vê-se, portanto, que os autores subestimaram os cu£

tos do combustível, adotando um valor cerca de três vezes menor

que aquele atualmente constatado no^ países industrializados. Is

to, certamente, contribuiu para que a análise comparativa que e-

laboraram, sobre os custos de geração hidráulica, nuclear e a car

vão, tenha ficado completamente distorcida.

Embora aparentemente sem importância, as estimati-

vas sub-avaliadas de custos - do mesmo modo que as superestima

tivas de demanda de energia elétrica - podem levar os planeja-

dores do setor elétrico a cometer graves equívocos no estabeleci^

mento das prioridades atribuídas aos programas e projetos a se-

rem implantados no setor energético, nas próximas décadas. E es

ses equívocos poderão ter conseqüências funestas para o desenvol

vimento econômico e social da nação, como foi assinalado no tôp_i

co "Impactos sobre o Desenvolvimento Industrial e Influências In

tersetoriais". Portanto, embora pareça redundante e sentenciosc,

insistimos em que é absolutamente necessário o respeito aos sa-

dios princípios da ética e da responsabilidade profissionais, na
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formulação das hipóteses de trabalho, na elaboração de projeções

e provisoes, nos cálculos de custos, e nas informações prestadas

ao público.

Antes de concluir, vamos examinar, em linhas gerais,

alguns aspectos estratégicos do planejamento a longo prazo de

programas nucleares, ã luz de certas condicionantes impostas pe-

las limitações dos ciclos de combustível nuclear, com a ressalva

de que um tratamento detalhado do assunto foge ao escopo deste

trabalho.

Para que também os não iniciados em física de neu-

trons e engenharia de reatores possam acompanhar as considerações

que faremos a seguir, comecemos com uma pequena digressão de ca-

ráter puramente qualitativo, deixando de lado qualquer formalis-

mo matemático; sobre alguns fenômenos básicos que regem o ernpre
(*)

go da energia nuclear. Como sabemos, a utilização dessa energia

para fins práticos se faz através do aproveitamento da "energia

de ligação" que mantém coesas as partículas nucleares; f?nergia

essa que pode ser liberada em reações que "quebram", ou fissio-

nam, os núcleos de elementos pesados, como o urânio, separancto-

-os em outros núcleos, cuja soma das massas é menor que a tnassa

do núcleo original.

As reações de fissão podem ser provocadas pelo "bom

bardeio" dos núcleos físseis, por neutrons; que são partículas

nucleares de carga nula, o que lhes dá um grande poder de pene-

tração, pois não ficam sujeitos ãs repulsões eletrostãticas.

Numa reação de fissão, cada neutron absorvido por

um núcleo fissil, ao "quebrá-lo", provoca, também, a emissão de,

ern média, 2,^ neutrons; dos quais apenas um é necessário para

provocar outra fissão, dando origem a uma reação em cadeia. So-

bram, portanto, em média, 1,5 neutrons, que podem ser absorvidos

por material üértil (urânio-238 ou tório-232), convenientemente

colocado, provocando reações nucleares de captura radioativa;que

dão origem, respectivamente, aos materiais físseis plutônio- 239

(no caso do urinio-238), ou urânio-233 (no caso do tório-232).

Graças a isso, é possível projetar reatores nos

quais a quantidade de material físsil criado - mediante a cap-

(*) Para una abordagem mais formal do assunto, sugerimos os excelentes / \,
livros indicados nas referências f 27 "! e f 28 '. •
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tura de neutrons por material fértil - seja maior que a quanti.

dade de material físsil consumido. Tais reatores chamam-se rege

neradores, superconversores ou "breeders".

Evidentemente, uma condição indispensável para a o-

peração de qualquer reator é a disponibilidade de mateiral fís;

sil. Ocorre que, praticamente, o único mateiral físsil existen-

te na natureza é o urânio-235, cuja abundância relativa, no urâ-

nionio natural, é de aproximadamente 1 átomo, para 14 0 átomos de

unânio-238, que é fértil, mas não físsil. Os outros materiais

físseis que podem ser considerados para a operação de reatores

são os citados plutõnio-239 e urânio-2 33, que não existem na na-

tureza.

A reduzida abundância relativa de urânio-235 impos-

sibilita - em condições normais - a sustentação de uma rea-

ção em cadeia num simples pedaço de urânio natural- Com efeito,

as probabilidades, que têm os núcleos de urânio-235 e urânio-238

de absorverem neutrons de alta energia (ou neutrons rápidos), e-

mitidos na fissão de outro núcleo de urânio-235; estão na razão

de 6 para 1. Mas como só existe um átomo de urânio-235 para 140

átomos de urânio-238, a maior parte dos neutrons é capturada pe-

los núcleos de urânio-238 - que não fissionam - de modo que

não sobram neutrons suficientes para provocar novas fissões de

núcleos de urânio-235, e manter a reação em cadeia.

Entretanto, para neutrons de baixa energia ( também

chamados neutrons lentos ou térmicos) , a situação é diferente- No

caso destes, aumenta muito a probabilidade de serem absorvidos pe

los núcleos de urânio-235/ provocando novas fissões; esta proba

bilidade pãesa a ser cerca de 200 vezes maior que a probabilida-

de de captura pelos núcleos de urânio-238, fato que compensa a

menor abundância relativa do urãnio-235. Por conseguinte, se os

neutrons de «lta energia (ou rápidos) forefl desacelrrados (ou mo

gerados), reduzindo seus níveis de energia para níveis comparáve

is aos de átomos e moléculas em movimento térmico; então ê pos-

sível manter a reação em cadeia no urânio natural.

Para moderar os neutrons faz-se com que eles coli-

dam com núcleos de determinados materiais, de tal maneira que
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transfiram parte de sua energia para esses núcleos, num processo

semelhante ao de uma bola de bilhar que, a alta velocidade, vai

colidindo e transferindo parte de sua energia nos choques com ou

trás bolas, até que todas fiquem com velocidades aproximadamente

equivalentes.

Entretanto, no processo de moderação, os neutrons de

velocidades intermediárias - que se encontram na chamada faixa

de ressonância - podem ser capturados pelo urânio-2 38 com uma

probabilidade . maior que pelo urânio-235; o que deve ser evita-

do, a fim de que a reação em cadeia possa continuar. Para isso,

procura-se separar, ou confinar, o processo de moderação numa zo-

na em que não existam átomos de urânio-238 (e nem de urânio-235,

pois ambos ficam misturados no combustível nuclear).

Na prática, as reações de fissão em cadeia são man

tidas em reatores, que nada zftais são do que montagens de mate-

riais físseis, materiais estruturais e moderadores, dispostos se

gundo uma configuração geométrica conveniente, de modo que, ness

se meio, uma reação em cadeia possa se auto-sus tentar.

Na maioria dos casoe, os reatores encerram uma es-

trutura interna, onde se localiza o combustível nuclear, chama-

da "coração" ou "caroço" do reator, e uma região circundante,

chamada refletor. Nos reatores superconversores ou regenerado-

res há, também, uma região contendo material fértil,chamada "co

bertura", geralmente situada entre o coração e o refletor.

Os reatores podem ser classificados de várias ma-

neiras como, por exemplo, segundo sua finalidade (reatores de

potência; reatores de pesquisa; reatores de produção de radio

isótopos; reatores de propulsão; e t c ) , ou segundo a faixa de

energia dos neutrons que provocam a maioria das fissões (reato-

res térmicos ou lentos; reatores rápidos), etc.

Para os fins do presente estudo é suficiente que

nos detenhamos apenas nos reatores de potência - térmicos e

rápidos - naquilo que diz respeito aos ciclos de combustíveis

nucleares.

Vejamos, primeiro, os térmicos. Como dissemos an-
\

teriormente, a sustentação de uma reação em cadeia impõe certas x.\

( K
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restrições aos materiais empregados e à geometria, isto s,S for

ma e dimensões do reator.

Dissemos também, que é possível manter uma reação

em cadeia no urânio natural, desde que os neutrons sejam modera

dos nam meio especial. Este meio chama-se "moderador" e deverá

se constituir de átomos com núcleos leves, que possam absorver

o máximo de energia, no mínimo de choques elásticos com os neu-

tron.?. É necessário, também, que a probabilidade de captura de

neutrons pelos núcleos do moderador seja a menor possível. Fi-

nalmente, o moderador deve ser denso (muitos núcleos por centí-

metro cúbico), para não ocupar um espaço muito grande; condi-

ção esta que, praticamente elimina os gases.

Estas três condicionantes tornam muito limitada a

escolha de um moderador. Basta examinar a lista dos elementos

naturais mais leves, para concluir que a escolha não é fácil. 0

hidrogênio é o mais leve de todos; porém, além de ser um oás,

sua probabilidade de captura de neutrons ê elevada. Entretanto,

a combinação de hidrogênio com oxigênio sob a forma de água na-

tural (ou "leve") sendo um líquido, pode, em princípio, ser ut.i

lizada como moderador, pois o oxigênio, embora mais pesado que

o hidrogênio, ainda é suficientemente leve e, ademais, apresen-

ta uma probabilidade de captura de neutrons muito baixa. Resta

um único inconveniente, que é a elevada probabilidade de captu-

ra de neutrons pelos núcleos de hidrogênio. Isto pode ser con-

tornado aumentando-se a porcentagem de núcleos físseis no com-

bustível.

Em outras palavras, o urânio é "enriquecido", de

modo que o teor de urãnio-235 (físsil) , que é de cerca de 0,7%

no urânio natural, seja elevado para, aproximadaniente, 3%. Gra

ças a esse enriquecimento, compensa-se o maior número de neu-

trons capturados pelos núcleos de hidrogênio da água levo, de

modo que a reação em cadeia pode se sustentar. Entretanto, so-

bram muito poucos neutrons para as capturas radioativas nos nú-

cleos de urânio-238 (férteis), que os transformam em núcleos de \

plutõnio-239 (físseis). l *
• " • \ v
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Por isso, os reatores a ãgua leve apresentam uma

baixa "razão de conversão", o que significa que o número nédic

de átomos físseis produzidos, por átomo físsil consumido, é bai_

xo (da ordem de 0,5). Diz-se, então, que os reatores a água le

ve não são eficientes quanto à "economia de neutrons".

0 elemento seguinte, na lista dos possíveis mode-

radores, é o deutêrio - que nada mais é do que hidrogênio con

um neutron, além do próton, no núcleo - o que lhe dá um peso

atônico duas vezes maior que o do hidrogênio. Por isso, o deu-

têrio 5 também chamado de hidrogênio "pesado". Ainda assim, e-

le é muito leve e, sob esse aspecto, poderia ser usado como mo-

derador, tanto mais por que sua probabilidade de captura de neu

trons é muito reduzida. Entretanto, o deutêrio também é um gas,

de modo que temos que usá-lo combinado com o oxigênio, na forma

de oxido de deutêrio ou "ãgua pesada". Do ponto de vista da e-

conomia de neutrons a ãgua pesada ê um moderador muito melhor

que a água leve, pois as probabilidades de captura de neutrons

do deutêrio e do oxigênio são, respectivamente, 600 vezes e 1 650

vezes menores que a do hidrogênio.

Dos elementos seguintes, apenas o berílio, o car-

bono e o já citado oxigênio preenchem as condições para serem

empregados como moderadores. 0 berllio foi usado em reatores ex

perimentais a sais fundidos &, no momento, apresenta pouco inte_

resse. Sobra o carbono, que é sólido, e tem uma probabilidade de

captura 200 vezes menor que a do hidrogênio.

Assim, para fins práticos, existem três moderado-

res para os reatores térmicos:

• A ãgua leve, que e desfavorável quanto à economia de

neutrons, exigindo o emprego de urânio enriquecido.

• A ãgua pesada, que é excelente quanto ã economia de

neutrons, podemfcser usada em reatores a urânio na-

tural.

» 0 carbono, que também pode ser usado em reatores a

urânio natural (sob a forma de grafite).

Portanto, dependendo do moderador disponível, os x;
í •

. , A-
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reatores térmicos utilizam o urânio natural ou o urânio leve^.en

te enriquecido, como combustível.

Os reatores térmicos a urânio levemente enriqueci.

do - particularmente os PWR ou reatores a água ifive pressuri-

zada, semelhantes aos que são objeto do Acordo Nuclear - tive

ram um grande êxito comercial, pois seu projeto é mais simples;

uma vez que o uso do urânio enriquecido permite maiores perdas

de neutrons e, conseqüentemente, a seleção dos materiais estru-

turais é feita muito mais em função de suas propriedades mecâni

cas do que em função da baixa probabilidade de captura do neu-

trons. Além disso, suas dimensões são consideravelmente meno-

res, pois a geometria para uma reação em cadeia em urânio enri-

quecido é, evidentemente, mais "compacta" do que para o urânio

natural. Aliás, esses reatores foram originalmente desenvolvi-

dos nos Estados Unidos, com a finalidade específica de equipar

os sistemas de propulsao dos submarinos nucleares, sondo de se

assinalar que, naquele país, jã havia uma grande capacidade ins

talada para enriquecimento de urânio com fins militares; capa-

cidade essa que, posteriormente, passou a atender também ã de-

manda civil. Isto certamente contribuiu para o êxito comercial

dos PWR, pois os investimentos numa parte de seu ciclo de com-

bustível - o enriquecimento - jã estavam amortizados.

Entretanto, os reatores térmicos a água leve

- pressurizados (PWR), ou ferventes (BWR) - apresentam des-

vantagems que os tornam pouco recomendáveis para os países em

desenvolvimento, tais como:

t dificuldades no acesso ao urânio enriquecido, que o

riginam uma incômoda dependência do exterior, seja

no tocante a fornecimentos, seja no tocante à obten

ção de tecnologia para a implantação no. país,de ins

talações de enriquecimento em escala compatível com

o programa nuclear local.

• os reatores a água leve apresentam taxas do conver-

são da ordem de 0,5, o que significa que são desvan

tajosos no tocante ã economia de neutrons. Assim, ,., \
i V

I-
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eles contribuem muito pouco para a formação dos esto

quês de plutônio que serão necessários para alimen-

tar os futuros ciclos regenerativos urSnio/plutônio.

Ademais, esses reatores apresentam a desvantagem adi

cional de operarem a temperaturas relativamente bai-

xas no "caroço", de modo que eua eficiência térmica

é muito reduzida - cerca de 30% - o que os carac

teriza como "desperdiçadores de energia".

No tocante ao acesso ao urânio enriquecido, o h-

cordo Nuclear Brasil-Alemanha, prevê o desenvolvimento conjunto

de tecnologia que nos possibilite instalar uma unidade de de-

monstração, em nosso país, a partir da qual seria construída u-

ma instalação industrial. Admitindo-se que o processo escolhi-

do - que é o processo do "jet nozzle" do Professor Becker

possa ser desenvolvido aom sucesso em escala industriai, ainda

assim a estratégia adotada apresenta o grave defeito de não ga-

rantir uma compatibilidade de escala,da produção, com a demanda

que será gerada pelos 8 reatores; de modo que, se estes forem

construídos, ficaremos inteiramente dependentes da importação de

urânio enriquecido. Ora, ã vista do elevado grau de sofistica-

ção do planejamento estratégico alemão, pode-se perfeitamente

prever que esta dependência será um instrumento ideal para a in

dústria nuclear alemã decidir, direta ou indiretamente, sobre o

futuro do programa nuclear brasileiro e sobre a utilização de

nossas reservas de materiais físseis, materiais esses que pode-

rão ser muito importantes para a economia alemã, nas próximas dé

cadas.

Entretanto, ainda persistem, nos meios esoeciali-

zados, muitas dúvidas quanto ã viabilidade industriai e econômi

ca do processo Becker. No momento, foãe-sr.-, com otimismo, pre-

ver apenas que este processo teria condlçõos de ser viável para

a produção em pequena escala, embora apresente T, desvantagem de

consumir -nais energia que os processos de centrifugação e de dá_

fusão gcsosa £ 2?3» Desse modo, a prudência e o rigor cientlfi

co desautorizam D excessivo otimismo da adiminstração da NUCLE- j
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BRÂS, quanto ao íuturo sucesso industrial e econômico do proces-

so Becker e dos-noon sei ham àr, autoridades a assumirem mais compro

missos comerciais no ârabito do Acordo Nuclear, pelo menos enquan

to não estiver efetivamente demonstrada a viabilidade industrial

e econômica do processo, pctra poduções em escala compatível cor;

a demanda gerado pelos reatores encomendados. Em nosso entender..

antes de realizada essa demonstração, o estabelecimento de qual-

quer compromisso comercial voltado para a implantação de outros

reatores, além dos já contratados (Angra II e III), constituiria

uma decisão apressada e contrária aos legítimos interesses nacio

nais.

Decisões dessa natureza poderão determinar, a lon-

go prazo, uma completa perda de autonomia, de nossa parte, no

processo decisõrio de importantes setores da economia brasileira?

que ficarão ao sabor dos interesses e conveniências dos grupos irt

dustriais e financeiros ou, mesmo, dos governos de outros paí-

ses.

A este propósito, abramos um parêntesis, para in-

sistir na necessidade de se î np̂ dir que se repitam decisões ma3

fundamentadas corno, por exemplo, a que nos levou a investir per-

to de 300 milhões de dólares na implantação da fábrica da NUCLEP,

que agora está ociosa, e cujos custos financeiros impedirão que,

algum dia, ela se torne competitiva, a não ser com pesados subsJl

dios do tesouro nacional.

A construção cia NUCLEP poderia, seguramente, ter

sido adiadn por 15 anos. Por enquanto, as necessidades brasilejL

ras no tocante a componente:; pesados podem, perfeitamente, ser a

tendidas por empresas como a VI.BASA, a CONFAB, a COBRASMA, a USI

MEC, a Mecânica ilaraguá, a Dedini e algumas outras, que no momen

to, estão coin capacidade ociosa, a qual veio se somar a capacida

de ociosa da NUCLEP.

3e observarmos c-se quadro com olhos um pouco rnain

analíticos, chagamos à conclusão dç que a construção da NUCLEP

foi um hábil r«r, tratagema o.e venda- empregado pelas empresas es-

trangeiras associadas "x NUCLERRÂS, para nos obrigar a acelerar a
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execução do Acordo Nuclear. Com efeito, a viabilização da NUCI.E?

depende das encomendas geradas pela construção dar centrais nuele

ares. Ocorre que as autoridades responsáveis deveriam, no raorce-n-

to oportuno, ter percebido que - com a revelação feita na época

de que o potencial hidroelétrico era o dobro do que se imagina-

va - os prazos entre a construção de uma central e outra deveri_

am ser consideravelmente espaçados, o que inviabilizaria, pelo mo

mento, uma fábrica de componentes pesados.

Por outro lado, se quizermos construir centrais nu-

cleares para viabilizar a NUCLEP - satisfazendo os interesses

das empresas estrangeiras associadas ã NUCLEBRAS, que são, tam-

bém, fornecedoras diretas de componentes para as referidas cen-

trais - estaremos sobrecarregando, desnecessariamente, a capacrL

ãaôe de investimento do setor elétrico; ou, então, obrigando o

tesouro a arcar com pesados subsídios.

Compreende-se, pois, a rapidez core que foi feita a

obra da NUCLEP; devidamente gerenciada por engenheiros da KWU e

da Voest; e, em contraste, a lentidão com que se -arrasta o proje-

to de desenvolvimento industrial do processo Becker, de enriqueci-

mento de urânio.

Não há dúvidas de que a construção da NUCLEP cole-

cou-nos diante de um difícil dilema: viabilizá-la, comprometendo

a viabilidade do setor elétrico e, mesmo, da economia nacional;ou

deixá-sa ociosa, por alguns anos, para não prejudicar o setor ele

tricô, fi claro que a opeção deve recair sobre a alternativa que a-

carrete menores prejuízos para a nação e que é, certamente, a se-

gunda. Ficamos, assim, na precária contingência de procurar o me

nor prejuízo, quando o normal seria buscar o máximo benefício pa-

ra a nação.

Fechemos parentefcis e voltemos aos combustíveis nu-
cleares ,

Vimos que ts reatores térmicas a água leve - cono

os PWR do Acordo Nuclear - são desfavoráveis quanto à economia

de neutrons, Sua taxa de conversão é da ordem de 0,5; ou seja,

para cada 2 átomos de material fjssil r-onaumidos, é produzido are
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nas 1 átomo flssil, a partir do material fértil. Coir isso, lüesrvio

se for feita a reciclagem do plutônio convertido, esses reatores

podem extrair apenas 1% da energia "contida" no urânio. Sem a ro

ciclagem, obviamente, essa porcentagem cai para 0,7%, ere condi-

ções de máximo rendimento.

Por esta razão, as reservas brasileira:? de urânio

estimadas pela NüCLEBRAS, se confirmadas na sua totalidade, darão

apenas para alimentar, durante 30 anos, um parque gerador núcleo-

elétrico, com reatores PWR, totalizando 40.000 MW; c que ê irri-

sório face às perspectivas de evolução da demanda apó:~, 2.015 —

2.025, quando o potencial hidráulico, somado ao potencial termoe-

létrico a carvão, estará nos limites de seu aproveitamento.

Portanto, é indispensável que desde já comecemos >i

nos preparar - por enquanto no âmbito das instituições de pes-

quisa citadas na 2- parte deste trabalho - para responder ao

crescimento da demanda de energia após 2.015 - 2.025, concentran-

do a devida atenção na utilização eficiente de nossas reservas f%

seis.

Parece claro que essa utilização só será possíveX

com os reatores superconversores (ou reatores com taxa de conver-

são superior ã unidade).

Como vimos no início desta digressão sobre os prin-

cípios físicos do emprego da energia nuclear, cada núcleo fissio-

nado por um neutron térmico emite, em média, 2,5 neutrons; ãor-

quais apenas um é necessário para dar seqüência ã reação em cade.

a. Vamos explicar melhor este ponto, A quantidade de neutrons o

mitidos na fissão de um núcleo depende do nível de energia do ne1'

tron que provocou a fissão, e da natureza do núcleo fissionado. i:

videntemente, se do número de neutrons emitidos, subtrairmos uni,

que se destina a prosseguir a reação em cadeia, os que sobram dao

a medida, por assim dizer, do "potencial de conversão'. Assim te

mos diferentes "potenciais de conversão", em função do material

físsil utilizado e do nível de energia dos neutrons? como está in

dicado no quadro IV.
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Núcleo físsil ,

Plutônio-239

Urânio-235

ürânio-233

Neutrons
Térmicos

1,09

1,07

1,20

Neutrons
Intermediários

0,75 a 0,90

0,75 a 0,80

1,25 a 1,30

Neutrons
rápidos

1,60 a 1,90

1,20 a 1,30

1,40 a 1,50

A análise desse quadro permite uma explicação com-

preensível e expedita sobre os reatores superconversores. Esta-

mos vendo que nas faixas de neutrons térmicos e rápidos, todos

os três materiais físseis utilizáveis apresentar potenciais de

conversão superiores ã unidade.

Ocorre que ê impossível evitar capturas de neutrons

em materiais estruturais ou em núcleos de produtos de fissão que

vão se formando, de modo que, na prática, as taxas de conversão

são sempre inferiores aos potenciais de conversão.

Na faixa de neutrons térmicos, por exemplo, os po-

tenciais de conversão do urânio-235 e do plutônio-239 não chegam

a 1,10. Se, no processo de "termalização" dos neutrons, o mode-

rador empregado for a água leve, a única maneira de manter a re-

ação em cadeia é - como já explicamos - enriquecer levemente

o combustível em material físsil (cerca de 3%); mas, como a á-

gua leve captura muitos neutrons, sobram poucos para a conversão

do urânio 238 em plutônio. Por isso, os reatores a áçua leve a-

pras*»ttcam taxas de conversão muito reduzidas (da ordem de 0,5), o

que os caracteriza como "desperdiçadores" de neutrons. Note-

-se que isto significa também que, nesses reatores, grandes quar

tidades de trabalho de separação isotópica (enriquecimento) são

dissipadas com pequeflp ganho de plutônio^ que seria necesr.ário
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para o futuro desenvolvimento dos ciclos regenerativos de combus

tível. Assim, com suas reduzidas taxas de conversão, os reatores

a água leve permitem o aproveitamento de apenas uma pequena por-

centagem da energia "contida" no urânio.

Apesar de tudo isso, os reatores a água leve tive-

ram sucesso comercial nos países industrializados, devido â rela

tiva simplicidade de seu projeto e, principalmente, por que es-

ses países já dispunham de acesso independente ã capacidades mar

ginais de enriquecimento de urânio para fins militares, capacida

des essas utilizadas nos projetos civis. Entretanto, é um fato

tàcitamente aceito, que os PWR constituem uma solução provisória

- talvez por 20 anos - para os países que não podem mais am-

pliar seu parque hidroelétrico; enquanto aguardam o desenvolvi-

mento industrial dos reatores superconversores. É natural, por

outro lado, que esses países exerçam grandes pressões comerciais

para exportar os PWR, a fim de amortizar os pesados investimentos

que fizeram em seu desenvolvimento, visando liberar recursos para

o desenvolvimento de novas gerações de reatores |~30~|.

Ainda na faixa dos neutrons térmicos, a situação

fica um pouco melhor com o emprego da água pesada - que absor-

ve poucos neutrons - no processo de "termalização" ou modera-

ção. Neste caso, não é necessário enriquecer o combustível e a-

proveita-se melhor o potencial de conversão do material físsil,

podendo-se, com um projeto adequado, atingir taxas de conversão

em torno de 0,85, no ciclo urânio/plutônio; com o que esses rea

tores permitem a utilização de cerca de 3% da energia contida no

urânio. Mais adiante, falaremos outra vez sobre os reatores a á

gua pesada.

Voltando ao quadro IV, vemos que, quando se trata

de neutrons de alta energia,ou rápidos, o potencial de conversão

aumenta muito, podendo chegar a 1,90 para o plutônio-239. Por

outro lado, nessa faixa de energia, é possível compensar a proba

bilidade de captura de neutrons pelos núcleos de urânio-238, com

petindo com o urânio-235, mediante o enriquecimento do combustí-

vel até 15 a 20%, de modo que se pode dispensar o moderador —

que é o grande responsável pelo "desperdício"de neutrons "" e lK
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manter a reação de fissão em cadeia apenas com os neutrons rápi-

dos.

Ê claro que nunca será possível eliminar completa

mente as capturas de neutrons em materiais estruturais e em pro-

dutos de fissão que vão se acumulando. Mesmo assim, os reatores

a neutrons rápidos aproveitam muito bem o potencial de conver-

são, podendo atingir taxas de conversão superiores â unidade, o

que caracteriza os superconversores. Em outras palavras, os su-

perconversores produzem mais material físsil, a partir de mate-

rial fértil convenientemente colocado, do que o material físsil

consumido no combustível. 0 quadro IV nos mostra que os super-

conversores mais eficientes são os que trabalham com o ciclo ura

nio-plutônio.

Com efeito, os protótipos a urânio-plutônio exis-

tentes - dos quais o mais conhecido é o Phénixr na França/que é

quase um modelo industrial, com seus 250 MW elétricos - têm apre

sentado taxas de conversão em torno de 1,2,

Com essas taxas, será possível que um supercon-

versor produza, em 20 anos, uma quantidade de combustível sufic^

ente para alimentar, por outros 20 anos, dois reatores iguais

a ele.

Por conseguinte, se tudo correr bem no processo

de industrialização dos superconversores, os ciclos regenerati-

vos permitirão que se duplique a capacidade instalada de geração

a cada 20 anos. Isto, mais uma vez, demonstra como são mal fun-

damentadas as previsões de que a capacidade instalada, no Brasil,

deverá duplicar a cada 10 anos, a partir do ano 2000.

Voltemos ao quadro IV, Estamos vendo que em to-

das as faixas de onergia dos neutrons, o urânto-233 apresenta um

potencial de conversão razoavelmente uniforme, va-iando entre

1,20 e 1,50. Esta característica é particulamerte interessante

na região térmica, na qual o potencial de conversão do urânio-233

é igual a 1,20, superior, portanto aoe potenciais do plutônio-239

e do urânio-235, que não chegam a 1,10. Graças a isso, parece

ser possível projetar um suptrconversor térmico utilizando o ci-

clo urânio-233/tôrio, moderado a água pesada. Evidentemente, tam

bém se pode projetar um super conversor rápido no ciclo ur Inio/tõ .̂ \
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rio, porém, nessa faixa, os superconversores no ciclo urânio/plu
tônio serão mais eficientes, como se depreende no quadro IV.

Espera-se que, com a reutilização do plutônio;
descontando-se as capturas e as perdas no reprocessamento e na
fabricação dos elementos combustíveis; os reatores rápidos permi
tirão o aproveitamento de 60% a 70% da energia contida no urânio,
ou seja, esses reatores multiplicarão por 60 a 70 a energia que
os PWR poderiam extrair da mesma quantidade de urânio.

Vamos voltar ao quadro IV, para falar um pouco
sobre os reatores a água pesada. Já tinhamos mencionado que,ne£
ses reatores, não é necessário enriquecer o combustível e que,
com um projeto adequado, pode-se chegar a uma taxa de conversão
de 0,85, no ciclo urânio/plutônio. No ciclo urânio-233/tôrio,os
reatores a água pesada deverão apresentar taxas de conversão bem
maiores, graças ao potencial de conversão do urãnio-233 na faixa
térmica, que ê maior do que os potenciais do plutônio-239 e do u
rânio-235. Existe, mesmo, a possibilidade de se projetar um rea
tor a água pesada - e um sistema de reciclagem do urânio-233
formado a partir do tõrlo-232 - de modo a se obter uma taxa de
conversão um pouco superior a unidade. Teríamos, então, um su-
perconversor a neutrons lentos que, evidentemente, teria sobre os
superconversores a neutrons rápidos a vantagem de ser mais sim-
ples, particularmente no tocante aos sistemas de controle e regu
lagem, e tátón, evidentemente, no sistema de refrigeração primária.

Mas o que é mais interessante é que o "coração"
de um tal reator poderia ser projetado para operar no ciclo urâ-
nio/plutônio e, yosteriomente, no ciclo urânio-233/tõrio, median
te uma geometria adequada, com previsão para colocação de uma
"cobertura" entre o "caroço" e o refletor.

Embora já haja projetos conceituais, um reator
desse tipo ainda não foi projetado em detalhe, uma vez que os pa
íses industrializados, que criaram e detêm a tecnologia dos PWR
e do ciclo do urânio, ainda não se interessaram pelo ciclo do tó
rio, a não ser marginalmente.

fi natural, entretanto, que, sob os pontos de vis
ta estratégico e econômico, esses reatores seriam excepcionalmen

(*) De resto, poder-se-^ia obter altas taxas de conversão can o ciclo urâ-
á d d d i i

J

De resto, poder-se-̂ ia obter altas taxas de conversão can o ciclo urâ- %
nio/tôrio até mesmo em reatores a água leve, desde que se dimensione ( \>
convenientemente a relação moderador/combustível. y
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te talhados para as condições brasileiras pois:

» dispensam o enriquecimento do combustível, o que e-

limina um grave ponto de insegurança em nosso futu-

ro abastecimento. Por outro lado, exigem água pesa

da. Mas a produção desta é um problema tecnológica

e industrialmente mais simples que o enriquecimento

do urânio.

0 mesmo que não se consiga obter uma taxa de conver-

são superior à unidade, certamente serão obtidas ta

xas superiores a 0,9, o que permitirá, além da pro

dução de eletricicade, a estocagem de grandes quan-

tidades, seja de plutônio, seja de urânio-233, para

alimentar os futurot reatores a neutrons rápidos.

» as perspectivas do abastecimento hidroelétrico para

as próximas décadas, nos dariam, pelo menos, 10 a-

nos de prazo para de envolver um protótipo desse re

ator, protótipo esse que seria transposto para a es;

cala industrial já n. década de 1990, de modo que

poderíamos tê-lo ligado na rede comercial nos pri-

meiros anos do próximo século, fornecendo energia e

létrica e produzindo materiais físseis para os rea-

tores a neutrons rápidos, que viriam a seguir.

É esta, portanto, a estratégia que deveria or.L

entar um legitimo Programa Nuclear Brasieliro, completamente inde

pendente do Acordo Brasil-Alemani»a que, na verdade, é um apêndice

do Programa Nuclear Alemão.

A propósito, cabe assinalar que as empresas a-

lemis KWU e sue subsidiária INTERATOM estão desenvolvendo um rea

tor que poderá, eventualmente, operar no ciclo do tõrio. Trata-

-se de um reator a alta temperatura, refrigerado a hélio, conheci

do como "Kugelhaufenreaktor", ou reator de leito de esferas. En-

tretanto, tono o esforço de desenvolvimento desse reator - Priü

cipalment<2 no tocante aos elementos combustíveis, que são peque-

nas esferas recobertas com camadas de grafite - está voltado pa

ia a produção de altas temperaturas de saída no hélio refrigeran-

te (cerca de 950°C); e não para a obtenção de elevadas taxas de v <\
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conversão. De fato, o reator se destina a gerar, principalmente,

calor de processo para a gaseificação de carvão. Como sabemos, a

Alemanha dispõe de reservas das maiores do mundo de carvão de ex-

celente qualidade, carvão esse que pode ser gaseificado; ou pro-

cessado, através de reação química com hidrogênio, na produção de

metano. Com o desenvolvimento desses reatores, a Alemanha espera

dar um importante passo para a solução de seu problema do combus-

tíveis.

Evidentemente, seria ocioso assinalar que esses reatores não

apresentam interesse para o Brasil. Com efeito, nossas reservas

carboníferas são muito menores que as alemãs, e o carvão é dife-

rente. Em nosso entender, essas reservas devem ser beneficiadas

localmente, destinando-se a parcela coqueificável para a indüstri.

a siderúrgica. Do restante, uma parte poderia ser gaseificada (a

UNICAMP e outras instituições estão estudando soluções especiais

para os tipos de carvões brasileiros); e a parte de "carvão

vapor" destinar-se-ia â geração termoelétrica, podendo contribuir

com 25.000 MW para o sistema elétrico de região centro-sul.

Portanto, não deverá haver lugar, no Brasil, para os "Kugel.

haufenreaktoren" . Contudo, como dissemos anteriormente, a KWU

adota rotineiramente a politica de procurar dividir com even-

tuais importadores, os investimentos que estão sendo feitos no de

senvolvimento das novas gerações de reatores £ 30 j| . Essa políti

ca é justa e compreensível, quando analisada sob o ângulo dos in-

teresses daquela empresa, cabendo aos eventuais clientes avaliar

se, para eles, será positiva a importação dos "pacotes tecnolõgi_

co-industriais" da KWU.

No caso dos "Kugelhaufenreaktoren", é natural que a KWU, a-

través da NUCLEBRÃS, esteja procurando colocar suas vendas no Bra

sil. Cabe-nos alertar as autoriadades competentes para a inconve

niência de qualquer programa voltado para o desenvolvimento indus_

trial desses reatores em nosso país.

Implicações militares: Não poderíamos terminar este traba

lho sem analisar certas implicações militares que mt programa nu-

clear como o Acordo Brasil-Alemanha poderia, eventualmente, enfei

xar. De fato, se nas duas primeiras partes desta análise, não en \
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contramos razões suficientes para justificar um programa tão one-

roso, quer no contexto do desenvolvimento econômico e social do

Brasil, quer no tocante ã economicidade intrínseca do programa;

cabe-nos, agora, em nome do espírito de pesquisa, procurar uma

justificativa no campo militar.

Vamos colocar a questão separando as eventuais cor

relações diretas que poderiam existir entre o Acordo Nuclear e o

Poder Militar, no campo dos armamentos nucleares; das correlações

que seriam induzidas indiretamente, pela perspectiva de transfe-

rência de tecnologia no campo dos armamentos convencionais, acom-

panhada ou não de exportações de equipamentos.

No que diz respeito ãs primeiras, seu fulcro se-

ria um hipotético plano destinado a dotar o país de artefatos nu-

cleares de fins bélicos, utilizando para isso, em escala marginal,

o plutônio produzido na instalação de reprocessamento prevista no

Acordo.

Nesse caso, abstraídos os aspectos éticos, também

não encontramos justificativa nem explicação plausível para o A-

cordo, pois se o objetivo fossem as armas nucleares, "seria muito

mais rápido e barato construir instalações destinadas, especifica

mente, â fabricação de armas nucleares, do que criar um programa

completo de geração eletronuclear que possa, então, ser usado co-

mo base para ura programa bélico" C31J-

Tais instalações compreenderiam, basicamente, um

reator a água pesada, com fluxo de neutrons convenientemente pro-

jetado para produzir - com máxima eficiência - plutônio a par

tir de urânio natural; e uma instalação de reprocessamento, para

recuperar o plutônio produzido, através de processos químicos ab-

solutamente convencionais. 0 reator e a instalação de reprocessa

niento custariam, juntos, cerca de 60 milhões de dólarsr,, ou seja,

cerca de 50 vezes menos do que custará apenas a usina de Angra IL

Por outro lado, o plutônio produzido nos elemen-

tos combustíveis dos reatores PWR não apresenta uma boa composi-

ção isotópica para a fabricação de artefatos bélicos, pois além

do plutonio-239, que é o apropriado para os mesmos, formam-se por
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centagens consideráveis dos isótopos mais pesados, particularmen-

te do plutônio-240, que não é físsil e cujo teor chega a 25% nos

elementos combustíveis submetidos às altas taxas de irradiação que

caracterizam os PWR. De modo que, embora essa mistura pudesse ser

empregada em armamentos, as quantidades necessárias seriam muito

maiores e os mecanismos de detonação consideravelmente mais com-

plexos C32Zi •

Nesse particular, os reatores a água pesada seri-

am mais adequados/pois produzem mais plutônio, com maior teor do

isõtopo-239; além de facilitarem o acesso ã água pesada que, en-

tão, poderia ser usada em reatores especialmente projetados par?

produzir plutônio de qualidade militar.

Por conseguinte, seria mais plausível que houve£

se uma correlação direta entre o Acordo Nuclear e o Poder Militar,

se tivéssemos escolhido a linha dos reatores a água pesada; como

fez a Argentina. Acreditamos, entretanto, que esse país também

não visa a produção de artefatos bélicos, através de seu programa

nuclear.

No tocante ãs correlações entre o Acordo Nuclear

e o Poder Militar, que poderiam ser induzidas indiretamente, pela

perspectiva de intercâmbio no campo dos armamentos convencionais,

não acreditamos que uma cooperação dessa natureza, por mais impor

tante que fosse, possa justificar um programa das proporções e do

custo do Acordo Nuclear.

Ao longo do presente trabalho, analisamos o Acor-

do Nuclear Brasil-Alemanha, a diferentes níveis de detalhamento,

quanto a seus aspectos econômicos, políticos, sociais, estratégia

cos e militares. Não conseguimos, objetivamente, encontrar ra-

zões suficientes para justificar, ou sequer esclarecer, sua reali

zação sob a cronologia inicialmente proposta por seus idealizado-

res.

Picamos, pois, convencidos de que o grau de prio- \
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ridade, atribuído ã execução do restante do Acordo, deve ser revi£

to. em favor de projetos inadiáveis, como os mencionados na 2~ par-

te deste estudo. Na revisão, o prosseguimento co y-.cordo deve ser

harmonizado com as reais necessidades de nosso país, nas próximas

décadas, tendo em vista a providencial dotação de recursos natu-

rais de que dispomos, que oferecem aos técnicos, cientistas, enge-

nheiros e industriais brasileiros, a possibilidade de desenvolver

e industrializar alternativas energéticas que nnc s?o disponíveis

na maioria dos países industrializados.

0 objetivo deste trabalho não foi fazer criticas

gratuitas ao Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, mas sin analisá-lo,

de maneira objetiva e construtiva.

É bem verdade que a analise franca ds determinados

aspectos comerciais, que inspiram a concepção do Acordo, pode ser

tomada como um agravo, pelos funcionários brasileiros que partici-

param das negociações iniciais e que, atualmente, administram sua

implantação.

Compreende-se que assim seja - pois é inerente ã

condição humana, o apego a idéias e princípios adquiridos com con-

vicção de certeza, sobretudo quando estes são alvo de uma campanha

de criticas tão intensa, como a que é movida contra os princípios

e id ias que regem a execução do Acordo Nuclear.

Mas desejaríamos que assi.ti não fosse, a fim de que

o m a colaboração das instituições de pesquisa industrial reco-

nhetidamente competentes que existem em nosso país, e de alguns

tradicionais e notoriamente qualificados estabelecimentos industri.

ais brasileiros - os administradores públicos pudessem, com os

esp'ritos desarmados, reavaliar minuciosamente cada projeto do A-

cor Io, para separar seus inúmeros aspectos positivos dos aspectos

negativos - muitos dos quais foram assinalados neste documente -

e r^planejar sua execução de modo ajustado aos interesses nacio-

nais mais legítimos, e sem ferir nenhum compromisso assumido com o

Governo da República Federal da Alemanha.

Cf J 7
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