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RESUMO

Ne&flc irabalhCL, Procuramos fazer uma análise semi-

quantitativa do problema de produção-consumo de energia ele

trica no Brasil, até o ano 2050. As principais fontes consî

deradas são hidroelétricas, termoelétricas a carvão e usinas

nucleares.

Assumimos um consumo dentro de uma faixa entre um

nível mínimo e um máximo de crescimento, e para os casos lirni

tes estudamos as possibilidades do suprimento da demanda pela

hidroeletricidade e posteriormente, a suplementação por ou

trás fontes. Tentamos, também, estudar quais as melhores solu

ções para o Brasil dentro da realidade atual, isto é, o poten

ciai hídrico da região Sudeste quase esgotado, um programa nu

clear em andamento, etc,

Fazemos tal análise principalmente sob o ponto de

vista dos custos e benefícios econômicos, sociais e ecology

cos.



ABSTRACT

This work's aim is \o pursue á semi-quantitative

analysis of Brasil's electric energy production-consumption

problem front now on until the 2050 year^ /The main energy

sources under consideration will be hidroelectric,

thermoelectric (coal) and nuclear.

*— It is assumed that the energy consumption will be

within a specified minimum and maximum level of growth rate

and for the limiting cases, the supply by hidroelectricity

will be considered, and further supply from other sources

will also be considered in the case which hidroelectric

potential becomes exausted. It is intended that the best

energy alternatives will be devised from today's reality ,

such as onde almost exausted hydroelectric potential in the

southwest region and the building of a growing nuclear

program.

analysis will be oriented in the viewpoint of

the cost-benefit in the economic, social and ecological areas.



1. INTRODUÇÃO

A chamado crise do petróleo, iniciada em 1973, abriu

os olhos do mundo para o problema da energia, o qual atingiu

dimensões nunca vistas. Este problema extrapolou as esferas

de decisão e passou a ser discutido nas ruas, escolas e meios

de comunicação. Paralelamente, o governo brasileiro iniciou

uma escalada vertiginosa na direção da produção de energia,

construindo usinas hidroelétricas em larga escala e iniciando

o programa nuclear. Nesses empreendimentos, raramente ouviu a

comunidade científica, que ficou ã margem das decisões, atuan

do somente de forma crítica. Do muito que então se escreveu

sobre o assunto, surgiram contribuições importantes através

da crítica pragmática. Os rumos podem assim ser alterados, con

forme as reais necessidades do país e com base em ampla

discussão.

Nesse trabalho, pretendemos dar uma contribuição ao

encaminhamento do problema energético brasileiro, fazendo uma

análise comparativa das três principais fontes para geração

de energia elétrica (hídrica, térmica e nuclear), enfocando

os problemas cruciais que são: reservas, tecnológica disponí

vel e em desenvolvimento, custos e benefícios. 0 crescimento

do consumo é avaliado supondo que se encontrará numa faixa en

tre um crescimento mínimo e máximo, em concordância com a sî

tuação atual do país /22/.

Iniciamos, no capítulo II, com uma visão geral so

bre as várias font .J do energia em utilização no Brasil na

atualidade. 0 potencial brasileiro e a porcentagem utilizada



em cada caso são considerados, assim como a necessidade de

outras fonbes. Demos ênfase ã energia elétrica de origem td

drica e térmica, pela sua importância atual no pais.

No capitulo III, discutimos com detalhe-., a produção

atual e futura de energia elétrica; o potencial brasileiro

(hidroelétrico), a avaliação dos recursos hídricos, a distrî

buição geográfica do potencial, da produção e consumo atuais

lincluindo as tormoelétricas de ponta). Concluimos com previ.

soes sobre o limite da disponibilidade de energia hidroelétri^

ca, incluindo o problema de transmissão de regiões distantes

para o sudeste, onde é maior a demanda.

Prosseguindo, no capitulo IV estudamos o carvão rni

neral como fonte de energia elétrica, o tipo do carvão bras_i

leiro, sua utilização atual e as reservas brasileiras. Faze

mos então previsões a respeito da produção total de energia

por fontes convencionais, incluindo o uso do carvão em porcen

tagens crescentes.

0 uso da energia elétrica, de origem nuclear é estu

dado no capítulo V. Iniciamos com considerações gerais sobre

a fissão nuclear, os tipos de reatores, o ciclo do combustí

vel e as reservas brasileiras.

Na seqüência, com base no programa nuclear brasilei^

ro, fazemos nossas previsões supondo o uso dos reatores do

tipo PWR e Breeder'. Consideramos, com base nos resultados an

teriores que o potencial hidroelétrico se esgote por volta do

ano 2005, e na dependência do crescimento da produção ter

moelétrica, analisamos a complementaçao das necessidades ener



géticas com a energia nuclear.

Concluímos o nosso trabalho, com uma análise qual£

tativa de custos e benefícios das três fontes principais aqui

consideradas.



II. SITUAÇÃO ATUAL DA PRODUÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL

II.l Introdução

Para uma nação em desenvolvimento, o suprimento

de energia e um requisito prioritário, levando ao aumento de

produtividade e melhoria do nível de vida da população. A fal̂

ta de energia influi negativamente no progresso econômico, e

um baixo nível de consumo retrata o subdesenvolvimento de um

pais.

0 ynn de adiantamento de uma economia é demonstra

do pela quantidade de energia consumida "per capita". A ener

gia utilizada pela população está relacionada com seu poder

aquisitivo, o a relação entre energia e renda nacional expr̂ »£

sa o nível <Í3 vida desta população.

A crise energética de 1973, nos levou a necessidade

de economizar o máximo possível de energia, poisa maior parte

desta energia consumida provem de fontes não renováveis. Te

mos, então, de fazer uso, o máximo possível, de fontes reno

váveis.

Atualmente, una das maiores preocupações da humani^

dade ê o aumento do consumo de energia, acarretando o esgota

mento de recursos naturais e as possíveis perturbações ao

meio ambiente e à saúde humana.

No Brasil, é necessário um estudo detalhado dos re

cursos energéticos e econômicos disponíveis, e a partir deste



estudo azer um planejamento consciente, de acordo com as

atuaif possibilidades, sem acarretar um agravamento na crise

atual, o sem prejudicar outros setores, como indústria, agri

cultura, . ::úde, educação, etc. Para se conseguir bons resul̂

tados, i .Ivcz seja noccssário inclusive uma mudança no modelo

econômico brasileiro, o que implica diretamente em uma mudan

ça no ca-npo energético.

Para isso, deve ser feita uma avaliação a fundo, de

todos os xecurisos naturais, renováveis ou não, e verificar

quais das alternativas que atendem aos requisitos de merca

do, com níveis adequados de continuidade e qualidade de serv_i

ço, ao menor custo.

A competitividade entre as diversas fontes de ener

gia primária é analisada através do índice custo/benefício -

(unidades monetárias por unidade de energia produzida).

Custo representa a soma de todos os aspectos nega

tivos de uma operação, incluindo custos monetários e danos pa

ra a saúde e para o meio ambiente/19/.

Beneficio representa todas as vantagens que essa

operação pode trazer ã sociedade, incluindo a energia total

produzida ao longo de sua vida útil/19/.

Nesta análise de custo/beneficio deve-se determinar

se os gastos que se tem com uma determinada fonte de energia

são pequonos em comparação com os benefícios resultantes.



II.2 Fontes do Energia

No Brasil, 18% da energia total primária são consu

midas em transporte, 29% são consumidas em indústria e 53?J no

comércio e em rcsidências/4/.

As fontes de energia mais usadas são: petróleo ,

energia hídrica, carvão, biomassa e gás natural. Estas

fontes são as chamadas convencionais, pois já possuem uma tec

nologia totalmente desenvolvida. Das fontes de energia nãc

convencionais é que teremos de escolher as alternativas para

complementar o sistema energético brasileiro. São elas: ener

gia nuclear (urânio e tõrio), energia solar, xisto, ventos ,

marés, ondas e energia geotérmica.

Estas fontes se dividem em renováveis e não renovã_

veis:

Fontes

Enert, -
trica

Renováveis

hidroelé

Biomassa

Energia

Marés

Ondas

Ventos

Energia
ca

solar

geotérrai

Fontes Não Renováveis

Petróleo

Gás natural

Carvão

Urânio

Tõrio

Xisto



Na Tabela I, temos a evolução da contribuição das

fontes de energia usadas no Brasil, de 1952 a 1980.

Notamos que essa contribuição tem mudado muito ao

longo dos am. . A lonha, por exemplo, era o principal combus

tivel a 30 anos atrás, e passou para segundo plano diante a

intensa utilização do petróleo. A partir de 1973 surgiram no

vas tendências, como a maior utilização do carvão mineral e

vegetal, do bagaço de cana e do gás natural. Nesse período ,

notamos um crescimento constante na utilização de energia hi

droelétrica.

Tabela I - Fontes de energia primária no Brasil

Carvão mineral

Petróleo

Gás natural

Energia hidroelétrica

Lenha

Bagaço de cana

Carvão vegetal

Álcool

1
1952 (%)

6,1

28,0

0,0

11,2

49,9

2,1

2,7

0,0

1962 <%)

3,7

34,8

0,1

14,9

40,4

4,6

1,5

0,0

1972 (%)

3,6

44,8

0,3

20,8

27,0

2,0

1,5

0,0

1980 (%)

5,2

39,6

0,5

27,8

16,5

5,0

3,0

2,4

Fonte: Balanço Energético Nacional

Faremos, a seguir, uma avaliação sucinta das princi

pais fontes primárias de energia, onde usaremos os dados das

Tabelas II c III.
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Tabela II - Consumo de energia em Unidade Equivalente de Pe

trõleo (1.000 t) - 1980

Petróleo

Gás natural

Álcool

Hidroelétricas

Carvão mineral

Lenha

Bagaço de cana

Carvão vegetal

TOTAL

48.404

641

2.885

33.976

6.326

20.265

6.141

3.678

122.316

39,6%

0,5%

2,4%

27,8%

5,2%

16,5%

5,0%

3,0»

100,0%

Fonte: Balanço Energético Nacional (1980).

Tabela III - Reservas brasileiras

1

Especificação

Petróleo

Gás natural

Xisto

Carvão mi no
ral

Hidráulica

Energia Nu
clear

Unidades

mil nT

milhões m

mil m

milhões t

CW ano(l)

t u3o8

Reservas/Recursos

medidas,
indicadas/
inventaria
das

198.000

45.000

465.000

4.S36

67

126.000

inferidas/
estimadas

-

-

207.000

17.938

39,5

89.300

Total

198.000

45.000

672.000

22.774

106,5

215.300 (2)

(1) - Energia firme.
(2) - A custos inferiores a US$ 43/lb.

Fonte: Balanço Energético Nacional (1980).



Petróleo

O Brasil tornou-se cada vez mais dependente do pe

trõleo, que até 1973 era uma opção energética barata. Depois

que se criou uma infra-estrutura em função deste combustível,

tornou-se difícil substitui-lo, sem prejudicar o progresso

econômico do pais.

Da energia total consumida no pais, cerca de 40%são

proveniente do petróleo, sendo que aqui só são produzidos 25%

do petróleo necessário. As reservas nacionais são de 198.000

mil m3.

Gás Natural

O gãs natural aparece sempre acompanhando o petrõ

leo, e o seu uso no llrasil é reduzido, como mostra a Tabela

II. A nossa produção é suficiente para atender a demanda in

terna, cujas reservas são de 45.000 milhões de m .

Hidroelétricas

0 sistema de geração de energia elétrica brasileiro

é formado na maior parte por usinas hidroelétricas. Estas usî

nas, localizadas próximas aos centros de carga, eqüivalem

a aproximadamente 85% da potência total.

Apesar de ser atualmente utilizado apenas 11% do

potencial hidroelétrico conhecido, este potencial está se ee

gotando perto dos centros de carga, como nas regiões sudeste e

sul,

0 potencial hidroelétrico brasileiro é estimado em



cerca de 205.000 MW, sendo que até final de 1979 o potencial

utilizado era de 24.137 MW.

Carvão Mineral

Com a crise de petróleo, o carvão volta a ser uma

importante fonte de energia.

Como o carvão brasileiro é de baixa qualidade devî

do a seu alto teor de cinzas, dificultando a sua utilização

na metalurgia, ele deve ser usado para geração de energia. A

reserva total avaliada é de 22 bilhões de toneladas, localiza

da, principalmente, nos estados do sul.

Futuramente, o carvão poderá ser usado liqüefeito

ou gaseifiçado, quando isto se tornar economicamente viável,

podendo substituir vários derivados de petróleo.

Biomassa

A biomassa pode ser usada na complementaçao do sis

tema gerador. Ela aparece de diversas formas, como carvão ve

getal, bagaço de cana, lenha, álcool, etc.

Em 1980, quase 27% da demanda energética brasileira

foi atendida por estes combustíveis.

Desse tipo de combustível, a madeira é a fonte mais

usada, na forma de lenha e carvão vegetal. Em 1940, a madeira

atendia a 77% do consumo, e cm 1980 a 19,5%. 0 carvão vegetal

atende a 40% das necessidades da siderurgia.



Com a produção de álcool, o Brasil pretende reduzir

sua dependência do petróleo, utilizando grandes áreas com

intenso cultivo de cana-de-açúcar e outras culturas.

Urânio

Combustível físsil, utilizado eia reatores nuclea

res. As reservas conhecidas no Brasil são de 215.000 toneladas

de U,0u, como é visto na Tabela V.

O programa nuclear brasileiro baseia-se no uso de

reatores a água leve pressurizada (PWR), utilizando urânio en

riquecido, e é totalmente voltado para a geração de energia

elétrica. O funcionamento da primeira usina está previsto pa

ra o segundo semestre de 1981.

Tório

O Brasil possui grandes reservas de tórío, cerca de

1.200.000 toneladas /14/, a espera de que se desenvolva uma

tecnologia conveniente.

O tório pode ser utilizado como combustível nos

reatores nucleares de alta temperatura (HTGR) e alguns tipos

de reatores regenerados.

Energia Solar

A energia solar ainda não é competitiva com outras



-.4

fontes de energia, para a sua utilização em energia elétrica.

Ela se apresenta muito dispersa, e para transformá-la cm

eneigia elétrica é necessário a concentração dos raios i.ola

res através de lentes e espelhos ou a utilização de células

fotoeletricas, cujo.rendimento é baixo e cujo custo é altísŝ L

mo.

Então, é possível a utilização deste tipo de ener

gia para economizar outros combustíveis, com aplicações mais

diretas como aquecimento de água, secagem de cereais, calefa

ção, etc.

Xisto

O óleo extraído do xisto possui propriedades seme

lhantes ao do petróleo, porém esta extração é de custo muito

elevado.

0 Brasil possui conhecimentos tecnológicos suficien

tes para produzir óleo de xisto, que já está se tornando eco

nomicamente viável.

A mais importante jazida brasileira é a de Slo Ma

teus (PR), onde a Petrobrãs desenvolve o processo Petrosix ,

com uma usina capaz de produzir 50.000 barris de óleo por dia,

a partir de 1985.

Para se produzir esta quantidade de óleo, são neces

sárias 112.000 toneladas de xisto por dia. A desvantagem deste

processo é o aparecimento de resíduos auto-inflamáveis e

poluentes, embora ricos em produtos úteis para a indústria

farmacêutica e petroquímica.



Outi ia Fontes

Outras fontes alternativas que podem ser usadas ,

são as forças das marés, das ondas, dos ventos e a energia

geotérmica.

Para o aproveitamento destas fontes, é necessário

que haja locais favoráveis, e o custo destas usinas ainda não

ê competitivo com as fontes convencionais de energia.

A Eletrobrás está estudando a possibilidade de ins_

talação de usinas maré-motrizes no litoral norte-nordeste.

No Brasil, ainda não se tem pensado nestas fontes

para produção de energia em grande escala, devido a existên

cia de fontes energéticas mais significativas.

II.3 A Energia Elétrica no Brasil

A eletricidade é uma forma limpa e segura de ener

gia, mas são necessários grandes investimentos na instalação

das centrais de geração, nas linhas de transmissão e nas re

des de distribuição, tornando-a uma forma cara de energia.

A eletricidade não possui concorrentes quando usa

da com certas finalidades como iluminação, processos eletroll^

ticos, motores industriais estacionãrios, instalações frigo

rlficas, etc.

Estudam-se as possibilidades da energia elétrica

substituir o petróleo nos transportes, como eletrificação de

ônibus e das estradas de ferro, uso de motores elétricos e



na produção de hidrogênio para ser usado como combustível em

automóveis, ônibus e caminhões.

O sistema gerador brasileiro é constituído quase que

exclusivamente por usinas hidroelétricas, sendo complementado

por usinas termoelétricas a carvão e a diesel, comoêvisto na

Tabela VI. As termoelétricas a diesel correspondem a aproxima

damente 2,5% deste sistema, e estão sendo substituídas grada

tivamente por outros tipos de usinas. A partir de 1982, as usî

nas nucleares começarão a fazer parte deste sistema gerador.

Mas Tabelas de IV a X, damos uma visão do rápido

crescimento do consumo e da produção de energia elétrica no

Brasil, durante os últimos anos (Gráfico 1).

Como se vê no Apêndice A, existe uma grande rela

ção entre esse crescimento e o desenvolvimento econômico do

país, já que o desenvolvimento industrial, a mecanização em

geral e o progresso urbano são praticamente funções de oferta

de eletricidade.

II.4 Conservação de Energia

Com a atual necessidade de energia, é considerado

como uma das metas prioritárias de qualquer estratégia ener

gética, reduzir o consumo de energia, especialmente em usos

supérfluos ou pouco eficientes, sem que isso acarrete uma que

da de produtividade no país.

0 uso de usinas reversíveis, que armazenam a ener
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gia necessária nas horas de ponta quando há sobras de energia

de base; a modernização das usinas antigas a fim de aumentar o

seu rendimento, substituindo máquinas velhas por novas, ou

instalando-se unidades geradoras adicionais; o uso dos poten

ciais da Amazônia, atr. vês de transmissão a corrente continua,

ou a descentralização dos núcleos de carga, são algumas O£

cões para a economia do potencial hidroelétrico brasileiro.

Quanto aos investimentos, os itens acima não possuem

custos superiores a uma usina hidroelétrica convencional, a

não ser a transmissão a corrente continua da Amazônia, que

acarrete um acréscimo no KWh e perdas nas linhas transmisso

ras mas que mesmo assim é competitiva com outras fontes, como

será mostrado no Capítulo VI.

Outros métodos de conservação seria a utilização

de fontes alternativas como biodigestores e energia solar.

No caso de energia solar, será possível economizar

eletricidade, usando esse tipo de energia para aquecimento

de água e refrigeração de residências, indústrias e hospitais,

o que sai a custos inferiores /li/ aos da energia elétrica

convencional.
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Qráfico i - Evolução do capacidade geradora instalada no Brasil.
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Tabela IV - Evolução do consumo de energia no país

Ano

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

r - •- - - - —

Energia Primária
(1000 TEP)

56.329

60.281

64.498

69.004

76.842

83.459

88.678

98.273

103.440

110 666

117.785

t

Energia Elétrica
( Gwh)

41.648

45.?«2

50.5

56.617

64.727

71.698

78.936

90.032

100.822

112.575

124.673

População
(106)

90

93

96

99

102

105

108

111

114

117

120

Tabela V - Evolução do consumo de energia "per capita'

Ano

1969

1970

1971

1972

li» J

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Energia Primária
"per capita"

(TEP)

0,626

0,648

0,672

0,697

0,753

0,795

0,821

0,885

0,907

0,946

0,981

Energia Elétrica
"per capita"

(Kwh)

463

487

527
572

634

683

731

811

884

962

1039

Fonte: Balanço Energético Nacional (1980)
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Tabela VI - Evolução da capacidade geradora instalada (MW)

Ano

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Hidroelé
trica

4.126

4.479

4.894

5.391

5.524

5.787

6.183

7.857

8.828

10.244

10.756

12.500

13.757

16.184

| 17.675

19.038

21.576

72,0

70,5

71,5

72,7

73,0

72,0

72,2

76,6

78,6

80,9

81,4

81,0

81,3

82,7

83,9

84,1

65,6

TêrmiCí

1.603

1.876

1.946

2.020

2.042

2.255

2.372

2.405

2.405

2.426

2.450

2.936

3.162

3.385

3.385

3.599

3.627

r

i

%

28,0

29,5

28,5

27,3

27,0

28,0

27,8

23,4

21,4

19,1

18,6

19,0

18,7

17,3

16,1

15,9

14,4

Increment
Anual

-

626

485

571

155
476

513
1.707

971

1.437

536

2.230

1.483

2.650

1.491

1.577

2.566

.o

%

-
10,9

7,6

8,3

2,0

6,3

6,4

20,0

9,5

13,0

4,2

16,9

9,6

15,7

7,6

7,5

11,3

Total

5.729

6.355

6.840

7.411

7.566

8.042

8.555

10.262

11.233

12.670

13.206

15.436

16.919

19.569

21.060

22.637

25.203

Fonte: Eletrobras (1979).
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Tabela Vil - Projeção da capacidade instalada de geração

elétrica no Brasil (MW)

Ano

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Hidroelé
trica

20.610

23.853

28.230

31.317

33.047

36.395

39.593

42.593

44.743

48.523

%

81,4

84,5

84,5

85,8

86,4

86,7

85,4

84,1

82,8

84,0

Térmica

4.593

4.363

5.165*

5.192

5.219

5.564

6.781

8.026

14.181

14.181

18,6

15,5

15,5

14,2

13,6

13,3

14,6

15,9

17,2

16,0

Increment
Anual

2.410

3.013

5.179

3.114

1.756

3.693

4.416

4.245

8.305

3.780

-O

10,6

12,0

18,4

9,3

4,8

9,7

10,5

9,2

16,4

6,4

Total

25.203

28.216

33.395

36.509

38.266

41.956

46.374

50.619

58.924

62.704

*-Incluidos 626 MW de origem termonuclear.

Fonte: Eletrobras (1979).
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Tabela VIII - Produção Bruta de Energia Elétrica (GWh)

Ano

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Hidroelétrica

20.662

20.728

22.097

25.515

27.906

29.189

30.550

32 692

39.863

43.274

51.407

58.289

65.492

73.836

82.361

92.430

100.111

Térmica

6.496

7.141

6.997

4.613

4.748

5.049

7.631

8.956

5.597

7.714

5.588

6.352

6.904

6.457

6.259

8.187

10.999

Total

27.158

27.869

29.094

30.128

32.654

34.238

38.181

41.648

45.460

50.988

56.995

64.641

72.396

80.293

88.620

100.617

111.110

%

-

2,6

4,4

3,6

8,4

4,8

11,5

9,1

9,2

12,2

11,8

13,4

12,0

10,9

10,4

13,5

10,4

Fonte: Eletrohrns (1979).
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Tabela IX - Consumo de energia elétrica por classe de consunã

dor no Brasil (GWh)

Ano

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

Industrial

11.269

11.555

11.958

12.108

13.597

13.861

16.116

17.266

19.613

22.302

25.056

29.714

33.678

37.790

43.621

50.189

55.817

Residencial

4.528

4.843

5.123

5.320

5.739

6.327

7.070

7.763

8.522

9.398

10.117

11.159

12.301

13.507

14.894

17.112

18.968

Comercial

2.944

3.051

3.126

3.372

3.570

3.824

4.325

4.778

5.286

5.802

6.525

7.377

8.310

9.176

9.527

10.525

11.670

CKitros

3.116

3.169

3.314

3.468

3.588

3.976

3.888

4.707

4.889

5.534

6.179

6.852

7.649

8.452

9.039

10.018

11.292

•total

21.857

22.618

23.521

24.268

26.494

27.988

31.399

34.514

38.310

43.046

47.877

55.102

61.938

68.925

77.481

87.844

97.747

Acréscimo
(%)

-

3,5

4,0

3,2

9,2

5,6

12,2

9,9

11,0

12,3

11,2

15,1

12,4

11,3

12,4

13,4

11,3

Fonte: Eletrobrás (1979).
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Tabela X - Evolução do Produto Interno Bruto, do consumo to

tal de energia e do consumo de energia "per capita1

Ano

1965
1966

1967
1S63
1969
1970

1971

1972

1973
1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1985

1990

1995
2000

2005

PIB

IO9 US*
i

27,8
29,2

30,6
33,5
36,5
40,0

44,:>
49,1

54,7

59,6
64,9
70,7

77,1

84,0
91,6

99,9

153,8

236,7
364,1
560,2

861,6

&* 1012 Kcal "

520,8
537,6

566,0
596,4
619,5

670,9

706,7
746,6

840,0

889,0
943,9

1.000,5

1.060,6

1.124,2

1.191,7

1.263,1

1.689,5

2.113,7
3.025,1
4.047,8

5.415,9

IO6

80

83

85

88

90

93

96

99

102

105

108

111

114

118

121
124

140

162
193

216

238

PIB

US$/hab

348

352

360

381

406

430

464

496

536

568

601

637

676

712

757

806

1.096

1.461
1.887
2.594

3.620

Kcal/hab

IO6

6,51

6,48
6,66
6,78
6,88
7,21

7,36
7,54

8,23
8,47
8,74

9,01

9,30

9,53
9,85

10,19

12,07
13,05
15,67
18,74

22,76

Fonte: B.E.N. (1979).
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III. ENERGIA ELÉTRICA

III.1 Introdução

Para todo processo de desenvolvimento é necessário

um suporte energético. Até 1946, 70% do suprimento de energia

no Brasil eram fornecidos por lenha e carvão, sendo substitoi

dos gradativamente por energia hídrica e petróleo.

Entre as fontes convencionais, é a energia hídrica

que mais tem sido aproveitada, devido as condições naturais

que permitem um menor investimento de implantação e um baixo

custo de operação. 0 prazo estimado de amorização de uma obra

hidroelétrica é de dez anos,e sua vida útil é de aproximadamen

te 50 anos (11), sendo que dificilmente o funcionamento de tal

usina é interrompido. A maior parte dos custos deste tipo de

usina (80%) é composta por obras de engenharia civil, havendo

um grande "Know-how" no Brasil, neste campo. Os componentes pe

sados são equipamentos simples de fabricar, operar e manter,

podendo ser produzidos pela indústria nacional, sem dependên

cia de tecnologia estrangeira. A partir daí, custo de produ

ção de eletricidade é praticamente zero, pois a energia hidro

elétrica é uma forma renovável de geração de energia, ou seja,

ela não depende de nenhum combustível. Em uma hidroelétrica,

todo o custo de produção é o custo de investimento na obra

mais o custo de operação e manutenção, que é muito pequeno

comparado com o investimento total.

Em 1879, deu-se início â utilização de eletricidade

na iluminação pública, fornecida através de termoelétricas.
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A geração através de hidroelétricas iniciou-se em 1889, quan

do Bernando Mascarenhas inaugurou uma usina de 250 KW em Juiz

de Fora, Minas Gerais, favorecendo a iluminação pública e

o transporte, e dando condições para a evolução da industria

manufatureira. Em 1900, havia 5,5 MW instalados no país, Esse

potencial foi crescendo rapidamente, só tendo estacionado du

rante a II Guerra Mundial. Em 1962 foi criada a Eletrobrás ,

coat o intuito de traçar linhas gerais no planejamento do com

plexo eletro-energético nacional.

0 Brasil tem conseguido executar um grande plano na

cional de aproveitamento dos recursos hidroelétricos, que tem

se mantido imune ãs flutuações políticas, mesmo exigindo

grandes investimentos no setor.

Como exemplo, tomamos o ano de 1978, quando o setor

de energia elétrica (85% é de origem hidráulica) teve altas

taxas de crescimento. A produção atingiu 111.110 GWh e o con

sumo cresceu 11,3%, alcançando 97.747 GWh. Desta energia ,

57,1% foi consumido em indústrias, 19,4% em residências, 11,9%

em comércio e 11,6% em iluminação pública, eletrificação ru

ral, tração elétrica, etc.

As regiões que apresentaram maior crescimento foram:

nordeste, com 20%; centro-oeste, com 18%; e norte, com 17%.

O consumo "per capita" em 1978 foi de 828 KWh, ou

seja, 7,8% a mais do que no ano de 1977.

Houve um acréscimo de 2.566 MW na capacidade insta

lada do parque de geração com as novas usinas hidroelétricas:
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São Simão 806 MW

Ilha Solteira 646 MM

Água Vermelha 460 MW

Capivara 160 MW

Itaúba 250 MW

Moxotô 110 MW

Paraibuna 85 MW

Pedra 20 MW

Recife 25 MW

h barragem de Sobradinho foi concluída, assegurando

a continuidade do programa para o pleno aproveitamento do

rio São Francisco. Deu-se continuidade na construção ou na am

piiação de centrais geradoras num total aproximado de 38.000

MW, em sua maior parte hidroelétricas.

i
• i

Itaipü - 12.600 MW, em associação com o Paraguai;

Tucuruí - 3.950 MW, no rio Tocantins;

Paulo Afonso IV - 2.46 2 MW, e

Itaparica - 2.500 MW, no rio São Francisco;

Salto Santiago - 1.998 MW, e

íiFÓz do Areia - 2.241 MW, no rio Iguaçu;

Itumbiara - 2.080 MW, e

São Simão - 2.688 MW, no rio Paranalba;

Água Vermelha - 1.380 MW, no rio Grande.

Paralelamente, deu-se a continuidade das obras da

Unidade I da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, com
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626 MN, em Angra dos Reis, onde também foras iniciadas as

obras da Unidade II, com 1.245 HN.

Tiveram início os trabalhos de implantação do sis

tema de transmissão de Itaipú, da parte em corrente alterna

da em 750 KV. Numa primeira fase, este sistema interligará as

centrais de Fõz do Areia e Salto Santiago, no rio Iguaçu, e

a área da grande São Paulo, através da subestação de Ivaiporã,

estabelecendo uma forte conexão entre os sistemas elétricos

das regiões sul e sudeste. Foram também iniciados os traba

lhos de construção de interligação dos sistemas elétricos das

regiões norte e nordeste. Constando basicamente de uma linha

de 500 KV essa interligação permitirá a partir de 1981, o su

primento de Belém, com energia hidráulica do sistema da CHESF,

posteriormente com a entrada em operação da central de Tucu

ruí, a transferência dos saldos de energia da região norte pa

ra a região nordeste.

; Na região norte, estava em estudo a substituição da

geração terraoelétrica de Manaus e Porto Velho pela energia das

hidroelétricas de Babine (250 MW) e Samuel (200 MN). Será man

tida a geração ã base de unidades diesel em localidades meno

res e isolrdas, embora para alguns casos esteja em estudo a

implantação de hidroelétricas de pequeno porte, muitas delas

de baixa queda.

Durante o ano de 1978, apenas 2,7% da geração total

de energia elétrica tiveram como origem os derivados do petró

leo.

A situação hidrolõgica da região sudeste, apesar de
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pouco abaixo da mõdia, permitiu que a geração hidráulica atin

gisse 99% da produção total do sistema (sem considerar a uti

lização de pequenas quedas d'agua e de usinas reversíveis).

No sul, as condições hidrológicas mostraram-se

favoráveis, o que exigiu a transferência de energia do sude£

te (2.800 MWe) e uma complementação térmica de carvão mine

ral (32,2%) e petróleo (3,6%).

A Eletrobrás tem pesquisado sobre o aproveitamento

de baixas quedas d'agua para a substituição de usinas diesel

elétricas em operação na Amazônia, sobre o aproveitamento das

marés; da energia eólica, solar e biomassa.

O Brasil possui excelentes recursos hídricos, com

grandes bacias, que possuem apreciáveis desníveis naturais.

Os desníveis artificiais formados por barragens concentram

grande quantidade de energia em alguns pontos dos rios, e per

mitem aproveitar quase que totalmente o potencial hidroelé

tricô dos mesmos.
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ill.2 Potencial Hidroelétrico Brasileiro

O Brasil encontra-se em situação extremamente vanta

josa quanto a disponibilidade de recursos hídricos para ge

ração de energia elétrica, estimado em cerca de 205.400 MW,

como é visto na Tabela XI. A energia garantida mesmo nos anos

mais secos é de 888.000 GWh/ano (Tabela XII). Não considerar»

do esses anos temos 968.000 GWh/ano.

Atualmente, apenas 11% do potencial hidroelétrico

conhecido está sendc utilizado, prevendo-se que esta parcela

alcance 36% em 1986, quando se concluírem todas as usinas que

estão em construção.

No Brasil, 40% dos rios existentes não foram inven

tariados (Tabela XII), sendo necessário esta avaliação para se

saber com precisão seus custos de produção de energia elêtrî

ca.

As usinas hidroelétricas correspondem a 85% do Si£

tema Gerador Brasileiro, e estão localizadas nas bacias mais

próximas dos centros de carga. Aos poucos, esse potencial se

esgotará, devido aos aumentos da necessidade de energia nes_

ses lugares mais populosos. Assim sendo, ê necessário recor

rer a bacias hidrográficas mais distantes, usando sistemas de

transmissão a longa distância; a usinas reversíveis perto

desses centros de carga; a termoeletricas a carvão; a usinas

nucleares; ou economizar energia usando fontes alternativas.

Atualmente, as usinas termoeletricas são utilizadas

para suprirem as necessidades de lugares isolados, ou para
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complementar o sistema hidroelétrico. Essas usinas são as res_

ponsãveis pelo maior gasto do parque gerador.

De acordo com as previsões do mercado, baseadas em

um crescimento médio do PIB de 7% ao ano /4/, no período de

mogrãfico de 2,5% ao ano, o mercado de energia elétrica no

Brasil crescerá a uma taxa de 10,8% ao ano no período de

78/86, atingido cerca de 229.000 GWh em 1986, que eqüivale a

uma potência de 52.247 para um fator de capacidade 0,5. Esse

é o fator de capacidade médio das hidroelétricas.

Como jd vimos, o potencial hidroelétrico total bra

sileiro é avaliado cm aproximadamente 968.000 GWh/ano. Do po

tencial disponível para após 1986, já levantado, 135.900 GWh,

encontram-se no sudeste? 172.300 GWh, no sul; 32.300 GWh, no

nordeste; e 343.000 GWh, nas bacias do rio Amazonas e Toean

tins. Nestes valores estão incluídos 50* dos potenciais M

nacionais da região sul, mas não se incluem possíveis apro

veitamentos binacionais na Amazonia, nem o aproveitamento do

curso principal do rio Amazonas, nem outros trechos de rios

da área sedimentar e pequenos rios do Cristalino na Região

Amazônica.

0 potencial disponível após 1986 eqüivale a cerca

do 156.000 MW de potência instalada.
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Tabela XI - Potencial hidroelétrico brasileiro (potência em

GW - fator de capacidade = 0,50)

Região

Sudeste - CO

Sul

Nordeste

Amazônia (sul)

Amazônia (norte)

Binacionais

TOTAL

Potência
Total

54,1

42,2

15,7

71,3

11,6

10,5

205,4

Usinas em Funcio
namento .ou em
Construção

23,1

7,0

8,3

4,2

0,3

6,3

49,2

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro (1979).

Tabela XII - Potencial hidroelétrico brasileiro (energia fir

me - TWh/ano)

Região

Sudeste - CO

Sul

Nordeste

Ama/ônia (sul)

Amazônia (norte)

Binacionais

TOTAL

TOTAL (%)

Inventariado

179,1

118,7

58,9

95,0

40,4

46,8

538,9

60,6

Estimado

53,5

59,3

2,1

219,6

10,0

5,3

349,8

39,4

Total

232,6

178,0

61,0
314,.

50,4

52,1

888,7

100,0

Fonte: Anuãrio Estatístico Brasileiro (1979).



33

III.3 Avaliação dos Recursos Hídricos

Para a avaliação dos recursos hídricos é necessário

fazer o inventário e verificar a viabilidade de utilização desses recursoa

Sáo feitos trabalhos de aerofotogrametria, levantamento de

campo, estudos de geologia, hidrologia, planejamento, e traba

lhos de engenharia.

O inventário tem por objetivo a escolha do local pa

ra uma suposta usina, e depois verificar a viabilidade do pro

joto através de um estudo do índice custo-beneflcio. Entre o

inicio de um inventário energético, e a operação da primeira

unidade da respectiva usina, decorre um prazo de 9 a 12 anos,

dependendo de seu tamanho.

Para se avaliar a capacidade de produção de energia

elétrica de uma queda d'água,é necessário determinar a ener

gia firir/s de queda (capacidade de produção de energia elétri^

ca da água, na pior condição hidrolôgica conhecida do passa

do). A partir desta energia firme, é determinada a capacidade

instalada da usina hidroelétrica, que é a potência em mega

watt (MW) capaz de fornecer a energia firme com um certo fa

tor de capacidade, normalmente fixado entre 50 e 55%.

A capacidade de ponta é a potência total que o sis

tema ê capaz de gerar.

Em um sistema hidroelétrico, a incerteza nas vazões

dos rios é compensada pelo efeito regularizador dos reserva

tórios, pela interligação elétrica entre as bacias de regimes

diferentes, e pelas condições hidrológicas dos períodos mais

secos.
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III.4 Distribuição Geográfica do Consumo no Brasil

Na r> cjião sudeste (SP, MG, RJ, ES) , concentram-se

aproximadamente 70% do consumo nacional de energia elétrica .

O estado de São Paulo, sozinho, é responsável por 38% do con

sumo nacional. Em tyrmos de consumo "per capita", o sudeste

está bem acima da média nacional, como é visto na Tabela XIIL

A região norte representa 1,5% do consumo total, a

região nordeste representa 11,3%, a região sul 11,9%, e a re

gião centro-oeste 2,4%, como ê visto na Tabela XIV.

A dimensão continental do pais é muito importante,

levando a um crescimento heterogêneo, que vai desde ao desen

volvimento acelerado das regiões sudeste e sul, ao subdesen

volvimento do nordeste, e ao despovoamento das regiões norte

e centro-oeste. Isso é facilmente verificado nas Tabelas XV,

XVI, XVII e XVIII.

As regiões se comportam como países independentes ,

com taxas de consumo e população totalmente diferentes.

Nas Tabelas XVII e XVIII, verifica-se que o consumo

de energia elétrica cresceu com taxas elevadas, sendo que as

regiões menos desenvolvidas cresceram com taxas mais altas.

Fazendo-se uma análise do período 65/78, temos o

seguinte crescimento médio para o consumo de energia elétrica:

energia elétrica total - 11,3% ao ano;

consumo industrial - 12,5% ao ano;

consumo residencial - IP,3% ao ano;

consumo comercial - 10,1% ao ano.



O consumo "per capita" teve um crescimento médio de

8,1% ao ano, como é visto na Tabela XIX.

A taxa média de produção de energia foi de 10% ao

ano, sendo mais baixa que a taxa média de consumo.

0 sistema de transmissão está sendo ampliado sati£

fatoriamente, criando um grande sistema interligado no pais .

Entre as regiões sudeste e sul vem sendo feito interligações

das empresas, havendo um intercâmbio de energia. Assim é pos>

sivel economizar derivados de petróleo que seriam gastos nas

usinas termoelétricas que complementam o Sistema Gerador Bra

sileiro.

Tabela XIII - Distribuição regional - 1978

Região

N

NE

SE

CO

S

Br

Populaçí

IO3 hab

4.502

34.410
49.007

6.586

20.426

114.9S1

io

%

3 ,9

29,9

42,6
5,7

17,9

100,0

Area

IO3 km

3.581

1.549
925

1.878

578

8.512

%

42,0

18,2

10,9
22,1

6,8
100,0

Densidade
demográfica

hab Am2

1 , 3

22,2
53,0

3,5

35,3
13,5

Consumo en.
ei."per ca
pita"
KWh/hab

544,8

398,8
1.360,7

436,0

578,5
848,7

Fonte: Balanço Energético Nacional (1979).



Tabela XIV - Procu-ão e consumo de energia elétrica por re

giíio - l°7r.

Região

N

NE

SE

S

CO

Br

Produção (MWh)

Hidroelétrica

9

61

8

1

81

59.622

.796.272

350.068

597.340

968.143

.771.445

Térmica

1.311.553

688.172

2.674.568

1.983.899

112.718

6.770.910

Total

1.371.

10.484

64.024

10.581

2.080.

86.542

175

.444

.636

.239

861

.355

Relação
Sist/Br
(%)

1,5

11,8

72,3

12,0

2,4

100,0

Consumo

NWh

1.155.

8.704.

56.207

9.163.

1.911.

77.141

045

483

.28S

606

511

.934

Relação
3ist/Br

1%)
i

1,5

11,3

72,9

11,9

2,4

100,0

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro (1977).
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Tabela XV - Consuiuo de energia elétrica por classe de consunú

dor (MWh) - 1976

Região

N

NE

SE

S

CO

Br

í

Total j Residencial

1.155.045

8.704.483

56.207.289

9.163.606

1.911.511

77.141.934

308.038

1.550.757

10.504.806

1.804.109

580.076

14.747.786

Comercial

231.017

981.795

6.921.920

1.335.152

389.649

9.859.233

Industrial

378.617

4.899.995

32.829.484

4.912.553

458.752

43.479.401

Hural

136

111.959

496.106

166.033

11.534

785.768

Outros

237.237

1.159.977

5.455.273

945.759

471.500

8.269.746

Fonte: Anuãrio Estatístico Brasileiro (1977).
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Tabela XVI - Produção total de energia elétrica por região

(MWh)

Ano

L
196b

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

T
N NE SE

711.922 1 2.187.061j 23.766

241.258i 2.441.427

285.824 2.722.933

317.264 [ 3.036.070

25.939

27.213

29.139

:••M.V23 3.564.304) 30.651
: |

445.268! 4.073.357 32.023

551.256; 4.022.061 34.033

700.999 5.449.518! 37.129

758.519 j 6.393.644

1.018.782 ! 7.902.497
i

1.173.443 ! 9.002.476
l

1.371.175 i 10.484.444

41.427

52.122

57.790

64.024

.692

.009

.020

.062

,9%

,378

.221

.652

.413

.048

,375

.636

2.738.656;

3.000.073

3.078.059

3.447.426

4.016.776

4.384.691

5.260.381

5.862.791

6.488.399

7.221.768

7.535.340

10.581.239

CO

182.723

192.173

197.648

221.366

262.211

423.338

629.385

715.251

821.091

1.801.302

1.771.828

2.080.861

Ponte: Anuário Estatístico Brasileiro (1977)
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Tabela XVII - Consumo total de energia elétrica por região

(MWh)

Ano

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

N NE

143.830

192.508

219.343

245.664 |

3L2.467

364.799

SE

416.942 j
I

522.533 •

623.5J4

772.946 i
i

900.397 I

1.155.045 '

1.966.214

1.964.614

2.074.892

2.323.879

2.839.577

3.305.283

3.755.170

4.132.123

4.794.334 í

6.147.873

7.078.906

8.704.483

18.735.191

20.455.482

21.735.008

24.343.209

26.677.856

29.298.811

33.073.841

37.074.951

40.703.722

43.742.417

48.831.060

56.207.289

2.443.917

2.638.316

2.717.186

3.043.249

3.549.372

3.944.669

4.330.272

4.928.106

5.743.385

6.809.770

7.619.522

9.163.606

CO

309.873

371.571

367.954

435.788

522.658

619.457

752.041

831.028

976.710

1.268.072

1.583.241

1.911.511

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro (1977).



Tabela XVIII - Potência instalada por região (KW>

Ano

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

N

74.949

130.994

133.924

140.228

155.328

163.827

217.073

299.023

401.123

495.231

399.1Ü2

458.236

NE

621.298

618.329

868.290

865.238

860.524

982.036

1.372.967

1.427.886

1.656.348

2.053.245

1.907.675

1.943.281

SE

5.456.079

5.619.847

5.851.791

6.328.544

7.168.416

7.538.223

8.218.317

8.629.228

10.090.196

11.347.516

12.790.030

14.143.141

S

739.454

811.351

844.258

910.297

1.125.287

1.308.765

1.424.161

1.491.127

1.753.919

1.906.338

2.158.225

2.624.103

CO

66.551

83.883

80.877

321.288

851.174

1.160.961

1.383.878

1.446.153

1.677.537

1.724.899

1.801.670

1.892.289

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro (1977).
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Tabela XIX - Consumo de energia elétrica "per capita'

Ano

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

->
População (10°)

86.907

89.299

91.756

94.282

97.332

100.051

102.828

105.669

108.579

111.624

114.785

117.655

120.596

123.611

126.701

129.869

133.115

136.443

139.854

143.351

146.934

Consumo "per capita"
(KWh)

394

428

454

482

524

570

634

686

739

792

870

935

1.019

1.113

1.221

1.324

1.402

1.486

1.577

1.684

1.791

A partir de 1978, previsto aumento anual de população na base

de 2,5%.

B.E.N. (1978).
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III.5 Previsões

Segundo o modelo descrito no Apêndice A, fazemos

uma previsão do crescimento do consumo de energia elétrica no

Brasil.

Considerando que o potencial hidroelétrico total é

de aproximadamente 210.000 MN, fazemos duas suposições limi

tes sobre taxas de crescimento, obtendo assim, uma faixa que

engloba várias possibilidades, inclusive um estudo da ELETRO

BRÁS 1221 que indica um crescimento médio de consumo de ener

gia elétrica da ordem de 8,4% até o ano 2000, sendo que até

1986 o crescimento será mais acentuado.

Nesta análise, consideramos possível a transmissão

de energia da região norte e centro-oeste para o sudeste, ou

uma possível descentralização para a utilização da energia

das regiões mais distantes dos centros de carga.

1? Suposição - alta taxa anual de crescimento do

consumo de energia elétrica

Taxa (%) Período

10,0 1976/1986

9,U 1986/2000

4,5 2000/2020
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1978 25.2C3 MW

1990 76.261 MW

?OOO 180.536 MW

2010 280.367 MW

2? Suposição - baixa taxa anual de crescimento do

consumo de energia elétrica

Taxa (%) Período

10,0 1976/1986

6,0 1986/2000

4,0 2000/2020

J978 25.203 MW

1990 68.205 MW

2000 122.145 MW

2010 180.805 MW

2020 267.635 MW

Fazemos também uma previsão para o sudeste, separa

damente, onde o potencial hidroelétrico se esgotará mais rá

pido devido a grande concentração industriale demográfica des

ta região. Para o sudeste,consideramos um potencial máximo

de 41.000 MW, onde estãc incluídas transmissões de regiões

próximas, como o sul e centro-oeste, transmissões de Itaipú

e de outras possíveis binacionais.
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1? Suposição - alta taxa anual de crescimento do

consumo de energia elétrica

Taxa (%) Período

8 1980/1986

6 1986/2000

1980 17.000 MW

1990 34.058 MW

2000 60.992 MW

2? Suposição - baixa taxa anual de crescimento do

consumo de energia elétrica

Taxa (%) Período

6 1980/1986

5 1986/2000

1980 17.000 MW

1990 29.312 MW

2G00 4 3.388 MW

Neste estágio do nosso trabalho, consideramos que

toda a demanda de energia elétrica será suprida por hidroelé

tricas, não sendo levadas em conta usinas térmicas a carvão,

a diesel, e usinas nucleares.

Pelos Gráficos II e III, verifica-se que nessas
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condições, o potencial hidroelétrico brasileiro se esgotará

entre os anos 2003 e 2013, sendo necefãrio, a partir daí, ou

trás fontes de energia.

No Gráfico i n , vemos que o potencial hidroelétrico

do sudeste é suficiente para garantir a demanda nesta região

até, no máximo, o ano 1997, e se o crescimento for grande,até

o ano 199 3.

Devemos lembrar que no potencial hídrico considera

do não estão incluídos os rios da área sedimentar da bacia

amazônica, nem os aproveitamentos inferiores a 10 MW, que ho

jo já são cconomicanionto competitivos, e nem o potencial das

usinas reversíveis que poderão ser construídas na Serra do

Mar /40/.

Segundo o próprio Ministério de Minas e Energia/40/,

qualquer usina incluída nesse caso custaria em torno de

U? 1.200,00 por KW instalado; o que justifica o nosso cálculo,

pela própria competitividade do custo comparado com outros

tipos de usinas.
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Gráfico 2_ Projeção do consumo de energia elétrica no Brasil
(PotSncio instalada)

(a) baixa taxa anual de crescimento
(b) alta taxa anual de crescimento
(c) potencial hidroelétrico brasileiro total
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I960 1990 2000 ANO 2010

Gráfico 3 _ Projeção do consumo de energia elétrico na regido

Sudeste (Potência instalada)

(a) baixa taxa anual de crescimento
(b) alto taxo anual de crescimento
(O potencial hidroelétrico total (SUDESTE)
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IV. ENERGIA TERMOEI.ÊTRICA (CARVÃO)

IV.1 O Carvão no Brasil

0 carvão é uma mistura rica em carbono que se forma

por transformações naturais de resíduos vegetais, ou por ação

da temperatura sobre substâncias orgânicas. Ele é constituído

de carbono, hidrogênio, oxigênio e pequenas quantidades de iri

trogênio e zinco.

Existe o carvão natural ou fóssil, que se forira da

decomposição natural da substância vegetal, e o carvão vegetal

que se obtém aquecendo-se a madeira fora do contato com o

ar, acima de 400°C.

0 carvão natural ê classificado de acordo com sua

qualidade, através de análises para medir a quantidade de

cada componente e seu poder calorífico, como mostra a Tabela

XX, abaixo:

Tabela XX - Principais Tipos de Carvão

Tipo de Carvão

Antracito

Betuminoso

Sub-betuminoso

Lignito

Carbono

acima de 86

abaixo de

abaixo de

abaixo de

86

86

86

Material
Volátil

"«14

14

14

14

Poder
fico

7800

6400

4650

3650

Calorí
(Kcal/kg)

- 9100

- 7800

- 64 00

- 4650

Fonte: Referência
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O carvão pode ser usado para aquecimento em indÚ£

trias, como redutor do minério do ferro em siderúrgicas, para

produção de energia em termoelétricas, e em muitos outros se

tores, sendo cr *•.• o usado em siderurgia deve ser do tipo betu

minoso de alta qualidade, que não é encontrado no Brasil. Al̂

gumas jazidas possuem carvão, que depois de beneficiados podem

ser usados na sidor .írqia, misturados ao carvão importado, po

rcm sem nenhuma vantayum econômica, pois apesar de se reduzir

os gastos com carvão importado, esta mistura, que possui teor

de cinzas mais elevado, acarreta uma redução da capacidade de

produção dos equipamentos.

Esse combustível já foi um dos mais usados no mundo,

até que se iniciou a utilização do petróleo, o qual se tornou

o principal combustível, devido a maior facilidade de manuseio

e as vantagens econômicas.

Até 1973, com o baixo custo do petróleo,a produção

de carvão do Brasil ficou estacionada, não tendo incentivo o

seu uso energético, por causa de sua não competitividade com

os derivados do petróleo.

0 carvão brasileiro é de baixa qualidade, pois po£

sui baixo poder calorífico e alto teor de cinzas, não servindo

para a siderurgia. Para a produção de coque siderúrgico, é ne

cessaria a importação de carvão de alta qualidade, chegando a

ser importado 78% do carvão mineral gasto na siderurgia.Õcair

vão vegetal é muito usado neste setor, chegando a atender a

40% de sua necessidade, porque não contém enxofre, e possui

baixo teor de cinzas (3 a 4%). Seu poder calorífico varia de

7.500 a 8.000 Kcal/kg.

O carvão brasileiro pode ser usado diretamente co

mo fonte de energia, ou ser transformado em produtos

líquidos o ciosos, de adaptação mais fácil aos
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atuais porfírt de consumo. O carvão já tem sido utilizado em

termoelétrLcas no Brasil, e a tecnologia de gaseificação já

tem sido atestada em outros países, com o próprio carvão bra

silciro /13/. ü carvão pode ser utilizado em fornos de cimen

tu (combustão), irono já vem sendo praticado cm pequena escala

no Rio Grande do Sul e São Paulo, podendo também ser transfo£

mado em gás de síntese ou gás de médio poder calorifico, e

poir meio de tratamentos físicos e químicos, pode ser transfor

mado em gás combustível, gás natural substituto, amõnia, gás

redutor para siderurgia, metanol, ou produtos químicos, gaso

linü o óloo diesel.

A utilização da gaseificação faria com que se eco

nomizasse no por.róleo importado, compensando o investimento

nesta alternativa, mesmo levando em conta a necessidade de

construção de gaseodutos ou minerodutos.

Estão sendo realizadas pesquisas sobre o carvão na

cional na UNICAMP, afim de que se desenvolva tecnologias ade

quadas para seu aproveitamento II, 11/.

Em 1977, a produção de carvão chegou a 10 milhões

de toneladas, e o consumo ó mostrado na Tabela XXI, abaixo:

Tabela XXI - Consumo de carvão mineral - 1977 (toneladas)

Estrada do Ferro
Indústria
Termoelétrica
Siderurgia

TOTAL

Metalúrgico

Nacional

1.016.283

1.016.283

Estrangeiro

3.548.489

3.548.489

Vapor

28.745
359.409

1.511.966
3.554

1.903.674

Total

28.745
359.409

1.511.966
4.568.326

6.468.446

Fonte; A.E.B.
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O consumo de carvão mineral, nesse ano, correspon

deu a 1% do consumo total de energia primaria.

IV.2 Reservas Brasileiras

As reservas de carvão no Brasil atingem 21 bilhões

de toneladas.

As principais ocorrências regionais de carvão, são:

- Região do alto Amazonas;

- Região do rio Fresco (PA);

- Região ocidental do Piauí;

- Região do Brasil meridional (SC, RS, PR).

A exploração comercial nas regiões do norte, por

enquanto, c pouco promissora. No Brasil meridional concen

tram-se as ocorrências carboniferas mais promissoras, consti

tuindo esta, a única região do pais onde existem minas de

carvão em atividade. Nesta região, a mineração é efetuada

tanto a ecu aberto como em profundidade.

Tabela XXII - Reservas brasileiras de carvão (1977) (em mi
lhão de ton)

Estado

RS
SC
PR
SP

TOTAL

Reservas

Medida

1.313,2
897,3
40,0
. 2 ^ 0 .

2.252,5

Indicada

1.545,3
1.953,0

24,0

3.523,3

Inferida

12.682,8
2.947,7

15.630,5

TOTAL

15.541,3
5.798,0

64,0
3,0

21.406,3

Fonte: Referência 13.



Tabela XXIII - Principais parâmetros dos carvões Jo sul do Brasil

Parâmetro

Umidade (%)

Cinzas {%)

Matéria
Volátil (%)

Carbono (%)

Enxofre (%)

Poder calorifi
co (Kcal/kg)

Mineração

Uso atual

Candiota j

1
11,0
52,8

20,6

26,6

2,42

3.136

Profund./
Céu Aberto

Energia
elétrica

RS

Irui

9,6

41,8

24,3

33,8

0,3

4.000

Profun
didade

-

Leão
Butiá

10,1

45,8

24,6

29, L.

0,9

3.774

Profun
didade

Ener.
elétr.

Charquea
das

7,0

58,6

19,4

22,0

0,5

2.780

Profund jL
dade

Redução
dir./ener
elétr./ei
mento

SC
Barro
Branco

3,0

30,0

26,0

44,0

3,7

5.300

Prof./
Céu Ab.

Siderur
gia/en^
erg.eTé
trica ~

Bonito

41,5

1,0

-

Profun
didade

-

PF
Rio do
Peixe

4,4

22,0

33,0

45,0

9,0

5.700

Profun
didade

Ener.
elétr.

t

Rio Tibagi

2,0

36,0

21,0

43,0

10,0

4.900

Profun
didade

Ener.
elétr.

Fonte: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico.
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As jazidas mais importantes do Rio Grande do Sul são

as de Candiota, Leão Butiá e Charqueadas, que produzem carvão

vapor (não coqueificável). Recentemente foi descoberto carvão

metalúrgico (coqueificável) na sub-bacia Gravatai-Morungava e

na bacia de Leão Butiã.

Em Santa Catarina, as jazidas mais importantes são

as de Barro Branco e Bonito, sendo que o carvão de Barro Bran

co é usado também na siderurgia.

As regiões dos rios Tibagi e do Peixe, contém as

principais jazidas do Paraná, embora elas sejam de pequeno

porte, e apresentem alto teor de enxofre.

Em São Paulo, a única jazida de porte razoável está

na região de Cerquilho, com uma reserva de 3 milhões de tone

ladas.

Como as regiões do norte do país possuem um grande

potencial hidroelétrico disponível, e crescimento não muito

acelerado, ainda não é necessário a utilização das jazidas de

carvão lã existentes. A utilização deste carvão no sudeste

não é economicamente viável.

IV.3 Previsões para a Geração Termoelétrica

No ano de 1977, 52% do carvão nacional foi utiliza

do em termoelétricas, como é visto na Tabela XXI. Para os pró

ximos anos, a previsão é de que 42% /7 / do carvão nacional seja utiU

zado para este fim. Calculamos o tempo de duração desta rese£



va, que atualmente é avaliada em 21 bilhões de toneladas.

Sabendo-se que em 1980 a potência instalada de ter

moelétricas é de .;.4OO MW, G considerando um aumento de 5% ac

ano, temos:

1980 - 3.400 MW

1990 - 5.538 MW

1994 - 6.731 MW

2000 - 9.021 MW

2010 - 14.695 MW

2020 - 23.936 MW

2030 - 38.989 MW

2040 - 63.509 MW

2050 - 103.450 MW

Vejamos então, até quando durariam nesse caso as re

servas brasileiras.

Atualmente, o fator de carga de uma termoeletrica a

carvão está entre 0,25 e 0,30, pois elas funcionam apenas co

mo usinas de ponta. Considerando que este fator pode ser me

lhorado em usinas de base, os cálculos serão feitos usando

um fator de carga igual a 0,40.

O poder calorífico do carvão brasileiro varia de

2.780 a 5.700 Kcal/kg. Será consi. <rado então, um poder calo

rífico médio de 3.940 Kcal/kg. Sendo

Potâncía - fator dTca?ga x tempo e

Energia = P x fc x t,

em 1980, E = 3.400 X 0,4 x 8.766 = 1,19 • IO10 KWh.

Como 1 KWh =>2.577 Kcal ou 0,65kg de carvão.
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O prazo de duplicação ê o tempo necessário para que

n quantidade de carvão usada por ano dobre de valor. Neste ca

JU, o prazo de duplicação ê de aproximadamente 14 anos.

A quantidade de carvão utilizada neste período é de

1,67 . IO11 kg.

Temos então, que o tempo t de duração da reserva é

igual ao tempo de duplicação multiplicado por um fator n,

eulado pela relação /9/:

n _ volume total da reserva
~ quantidade utilizada no prazo de duplicação

On _ 2,1 . IO
13 . 0,42

2 ~ 1,67 . 10" ~

n = 5,72

t = 14 x 5,72 = 80 anos

Então, se usarmos 42% de toda reserva conhecida de

carvão para termoeletricas, considerando o aumento de potên

cia instalada de 5% ao ano, teremos carvão por 8U anos.

Supondo que a taxa de crescimento da potência insta

lada através de termoeletricas a carvão seja de 8% ao ano, te

mos um prazo de duplicação de aproximadamente 8,5 anos. Neste

período seria utilizado 1,04 x 10" kg de carvão, e turemos

carvão suficiente para quase 55 anos.

A energia termoelê^ica pode competir com a hidro

elétrica em determinadas regiões, ondo o potencial hidroelé

tricô não será capaz le assegurar a demanda futura de ener
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gia. As usinas ternu>elêr.ricas a carvão devem ter também a

função de complementar as usinas hidroelétricas, ou seja, fun

cionar corno usina de ponta, com baixo fator de carga, atenden

tio a variações diárias da demanda no período das cheias, e

como usina de base com fornecimento continuo durante as estia

gens.

Como foi visto no capitulo anterior, o potencial hi

droelétrico do sudeste ê suficiente para garantir a demanda

de energia no máximo ate o ano 2000. Utilizando-se o carvão

em termoeletricas nesta região, será possível garantir a pro

dução de energia por um período mais longo, somente com hidro

elétricas e termoeletricas a carvão. O carvão pode ser trans

portado do sul para o sudeste através de minerodutos ou então

interligar os dois parques geradores.

Supondo uma taxa de 5% ao ano para o crescimento do

potencial elétrico fornecido por termoeletricas a carvão, se

ria possível aumentar a produção de energia de 31.558 GWh até

o ano 2000. Como ê visto no Gráfico IV(b), essa produção de

energia seria suficiente para garantir a demanda por mais 5

anos, sem depender de outras: fontes de energia. Acelerando-se

a construção de turmoelétricas, esse período poderia ser pro

longado, como é visto no GráficoIV(c), onde supomos uma produ

ção máxima de energia, gerada por termoeletricas, igual a

55600 GWh (taxa de crescimento anual do potencial termoelétr_i

co de 8%), emIV(d) é suposto 80.202 GWh (taxa de crescimento

de 10%). Temos emIV(ai , a produção máxima de energia no sudejs

te, considerando-se apenas a geração termoelétrica.
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1980

Gráfico 4 _

1990 2000 2010 ANO 2020

Projeção do consumo de energia elétrica na regido
Sudeste

(a) potencial hidroelétrico total (SUDESTE)
(b) potencial hidroelétrico total + potencial fornecido por termoeletricas

a carvão (crescimento de 5%)
(c) idem (crescimento de 8%)
(d) idem (crescimento de 10%)
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V. ENERGIA NUCLEAR

V.1 introdução

0 aproveitamento da energia nuclear representa uma

nova etapa na utilização dos recursos energéticos, para subs,

tituir as fontes convencionais de energia ou para complement

tá-las.

Na fissão nuclear, utiliza-se a propriedade de cer

tos isótopos pesados, de se dividirem em duas partes, liberan

do grandes quantidades de energia.

0 reator nuclear é um conjunto onde a reação nu

clear em cadeia é controlada afim de se obter, principalmente,

energia numa forma aproveitável.

Atualmente, os reatores que operam comercialmente

para produção de energia elétrica são reatores térmicos, que

utilizam um material moderador, além do combustível nuclear .

As principais combinações combustível/moderador, são: urânio

enriquecido/água leve (os mais utilizados no mundo) e urânio na

tural/água pesada.

A desvantagem dos reatores que utilizam urânio enri

quecido/água comum é a necessidade de usinas de enriquecimen

to de urânio, cujo processo é complexo e consome grandes quan

235
tidades de energia. Alem disso, iiproxintidnmente 0,93 de U per

manece no combustível queimado (porcentagem superior a do ura

nio natural, que é de 0,7%), sendo assim desperdiçado. Por
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outro lado, esse combustível pode ser reprocossado para recu

perar o urânio e o plutônio, sendo que o último pode ser uti

lizado em reatoreí 1 egeneradores rápidos.

Gs reatores regeneradores, ainda tn fase experimen

tal, não necessitam de moderador e transformam material fêr

y\7 2^8 2^^ 219
til (Th , U ) em físsil (ü , Pu ) . Eles podem uti Li

zar como combustível o plutônio reprocessado do combustível

usadu nos reatores térmicos.

A central nuclear é semelhante a uma central térmica con

vencional, pois ambas utilizam vapor para movimentar uma tur

bina c um gerador para produzir eletricidade.

A diferença maior entre as usinas nucleares e as

usinas térmicas convencionais está relacionada _"om o combustí

vel. Nas últimps este é constituído por óleo, gás ou carvão ,

e nas primeiras os elementos físseis.

Os combustíveis nuclares mais importantes são o urâ_

nio e o tório.

As reservas atualmente conhecidas de urânio no Bra

sil são de 215.300 toneladas de U,0o na forma mineral/l/,sendo

]ue o depósito mais importante se encontra na área Poços de Caldas

(MG)/ onde a partir deste ano, começará a produção de concen

trado de urânio. Encontra-se também, urânic nas areias mona

zíticas e em depósitos no Ceará,

As principais reservas de tório são as de areia IUO

nazitica nas praias (principalmente no Espírito Santo) e os

depósitos de nióbio de Araxá, onde o tório aparece associado

com pirocloro e monazita, num total de 1.200.000 toneladas.
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O programa nuclear brasileiro prevê a construção de

oito reatores PWR do 1.200 MWe até 1990, conforme o acordo com

a Alemanha Ocidental, realizado em 1975. E S S G acordo prevê

as seguintes atividades, a serem desenvolvidas por subsidia

rias da NUCLEBRÂS, associadas a empresas alemãs:

a) prospecção, pesquisa, desenvolvimento, mineração

e exploração de depósitos de urânio no Brasil ,

bem como a produção de concentrados e compostos

de urânio natural;

b) enriquecimento do urânio, usando o processo de

jato centrífugo em desenvolvimento na Alemanha;

c) industriaLização de reatores nucleares e fabr_i

cação de elementos combustíveis;

d) reprocessamento do combustível irradiado.

A NUCLEBRÂS pretende, em paralelo, dar início â

pesquisa sistemática do tório e participar no desenvolvimento

de tecnologia de reatores alimentados por esse elemento e por

plutõnio reciclado, como é o caso de certos reatores regenera

dores 111.

Nesse capítulo consideramos a produção de energia nu

clear no Brasil no contexto do programa nuclear brasileiro e

do acordo nuclear Brasil-Alemanha.

Primeiramente, tecemos considerações gerais sobre

os mecanismos de fissão e os tipos de reatores em funcionamen

to ou que estão em fase de projeto.



Posteriormente, numa seqüência lógica dos capítulos

anteriores consideramos que a diferença entre demanda e produ

ção de energia produzida por fontes convencionais (hidroelê

tricas e termoelétricas), por volta do ano 2010, deverá ser

preenchida por energia nuclear. Para isso supomos que a

produção se inicie por volta de 1982, resultando num decréí»

cimo da demanda de energia de fontes convencionais.

Mantendo as nossas previsões de baixo e alto crês»

cimento da demanda de energia, consideramos o caso do uso uni.

camente de reatores queimadores, assim como o do aproveitamen

to de reatores reytneradores.

Para cada caso calculamos a quantidade de urânio

natural necessária por ano e a reserva necessária para su

prir a demanda até o ano 2050, segundo as duas suposições so

bre taxas de crescimento do consumo.



V.2 Produção de Energia Nuclear e Tipos de Reatores

Fissão Nuclear

A fissão nuclear ocorre com alguns elementos pesa

dos, como o urânio ou o plutõnio. Neste processo, esses ele

mentos absorvem um neutron e se fracionam em dois átomos mais

leves, que são os chamados produtos de fissão, e que são acom

panhados em média, por 2,4 neutrons energéticos. Quando pelo

menos um dos neutrons emitidos é absorvido por outro núcleo,

ocasionando outro fissionamento, temos uma reação em cadeia .

Alguns neutrons escapam da região da reação, e outros são caD

turados por nüclec :; pesados, sem que ocorra fissão, iniciando

o processo pelo qual plutõnio e outros elementos são formados

num reator.

Somente três nuclídeos (U , U e Pu )de inte-

resse urático para a produção de energia,são fissionáveis por

nêütrons de baixa energia(neutrons térmicos). São chamados de

235elementos fisseis. O U é um elemento natural,sendo que o

233 239 - 232
ü e o Pu aao produzidos artificialmente do Th e do
233U , respectivamente,que são chamados de elementos férteis .

Neutrons rápidos fissionam também os elementos férteis.

0 processo de fissão gera uma quantidade muito gran

de de energia (cerca de 200 Mev por núcleo fissionado), que é

a üoma da energia cinetica dos produtos de fissão (167 Mev) ,

de energia cinetica dos neutrons emitidos (5 Mev) , da energia

cinetica dos raios y prontos (7 Mev) e da energia total do

processo de decaimento (21 Mev). Essa energia é convertida em

calor quando essas partículas são barradas nos materiais do



reator.

O reator nuclear consiste num núcleo ativo contendo

materiais fissionáveis, onde uma reação em cadeia é mantida

numa base constante. Em reatores térmicos (onde a maioria das

fissões é causada por neutrons de baixa energia) utilizam-se

materiais moderadores para desacelerar os neutrons liberados

na fissão. Os materiais moderadores mais comumente usados são

água leve (H2
0'' ^gua pesada ÍDJO) e grafita. Para remover

a energia liberada pela fissão, é necessário a utilização de

um fluido refrigerante, que passe pelo cerne do reator. Nos

reatores térmicos, o refrigerante mais usado é a água. Utili

za-se também um refletor para que os neutrons não escapem da

região de fissionamento. Em geral, os materiais moderadores

também são bons refletores.

Um neutron em cada fissão deverá continuar o proces

so a fim de manter a reação em cadeia. Se neutrons de menos o

fizerem, diz-se i/ue o reator está subcrítico; se neutrons de

mais o fizerem, ele está supercrítico.

Ê possível controlar a fissão, devido aos neutrons

retardados. Esses neutrons, mais ou menos 1%, aparecem cerca

de um segundo depois do processo de fissão, dando algum tempo

para que se possa controlar a reação.

0 combustível usado num reator é formado por mate

rial físsil adicionado ao material fértil.

A razão de conversão é a razão do número de núcleos

físseis formados para o número consumido.

Reator queimador é o reator que tem baixa razão de

conversão; reator conversor é o reator cuja razão de conver
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são aproxima-se a 1, e o reator regenerador é o que possui ra

zão de conversão maior que 1.

0 reator nuclear pode ser usado para gerar eletric_i

dade, da mesma maneira de uma usina termoelétrica qualquer ,

devido a semelhança existente entre os dois sistemas. 0 nú

cleo do reator funciona no lugar da caldeira de uma termoelé

trica, e os outros equipamentos são semelhantes.

Tipos de Reatores

São vários os tipos de reatores, cada um deles com

diferentes características. O estudo da OCDE/IAEA /29/, supõe

que no ano 2000 existirão sete tipos de reatores.

Supõe-so que em 1985, 90% dos reatores serão do tit

po LWR, 5% do tipo HWR e 5% dos outros tipos. No ano 2000, su

põe-se que 80% serão do tipo LWR, 7% do tipo HWR, 5% do tipo

FBR e 8% de outros tipos.

Reatores a Água Leve (LWR)

Existem dois tipos de reatores moderados a água le

ve: o reator a água pressurizada (PWR) e o reator a água fer

vente (BWR). Esses reatores utilizam também a água leve como

refrigerante. Eles são térmicos, queimadores e usam como com

bustivel o urânio enrjquecido (3,2% de U ).

O PWR emprega um ciclo indireto, pois a água de

resfriamento não circula pela turbina. A água primária de re
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frigeração passa pelo cerne do reator e não entra em ebulição

devido a alta pressão ali mantida, sendo depois canalizada

através de dois ou mais geradores de vapor e bombeada de vol.

ta para o reator.

A água de resfriamento primário, que circula dentro

de tubos no gerador de vapor, transfere calor para uma segun

da corrente de água, que entra em ebulição proporcionando va

por para a turbina. Esse vapor passa através de um condensa

dor e é bombeado de volta aos geradores de vapor.

A turi ina impulsiona um gerador que produz eletrici^

dade (Figura 1).

O BWR emprega um ciclo direto, ou seja, o refrige

rante que passa pel > reator, circuia também pela turbina. 0

calor gerado pelo cerne do reator c transferido através do en

voltõrio para a água de circulação, que entra em ebulição

0 vapor é então canalizado para a turbina, depois de passar

pelos separadores de vapor (Figura 2).

Reator a Água Pesada iHWR)

A água pesada ê mais eficaz do que a água leve como

moderador, podendo então, ser usado como combustível o urânio

natural não enriquecido.

O HWR mais conhecido é o modelo canadense CANDU

(seu nome c derivado de deutério-urânio canadense), que é um

reator térmico e conversor.
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O sistema CANDU emprega um ciclo indireto; o refrî

gcrante primário (água pesada) passa através de tubos de press

são e ê aquecido sem entrar em ebulição, para depois circu

lar nos geradores de vapor e ser bombeado de volta ao reci

piente do reator. 0 refrigerante secundário (água leve) passa

pelos exteriores dos tubos geradores de vapor, é convertido

em vapor, e ê encaminhado para a turbina , passando depois por um

condensador e voltando ao gerador de vapor (Figura 3).

A configuração desse reator possibilita a troca de

combustível sem que ele precise ser paralisado, como acon

tece com os reatores LWR.

Reatores a Alta Temperatura Resfrlados a Gás (HTGR)

Os combustíveis usados no HTGR são: urânio altamen

te enriquecido (90% de U 2 3 5 ) , urânio 233 e tõrio 232 (para

conversão em urânio 233). Esse tipo de reator é conversor ,

usa grafita como moderador e hélio como refrigerante.

No sistema HTGR, o refrigerante primário deixa o

reator, passa através de tubos no gerador de vapor e volta

para o reator. A água no gerador ê convertida em vapor, passa

pela turbina e pelo condensador, e volta para o gerador de va

por (Figura 4) .

Reator Regenerador Rápido (FBR)

0 FBR ou "breeder" é um tipo de reator que produz
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seu próprio combustível, necessitando apenas de uma carga ini

ciai, que pode ser plutônio reciclado ou tõrio /urânio enr^

quecião.

O reator regenerador mais conhecido é o LMFBR

(Reator Regenerado Rápido a Metal Líquido) que utiliza como

carga inicial o plutônio recuperado de combustível gasto de

LWR ou urânio altamente enriquecido. Nesse tipo de reator, o

calor de fissão é transferido para o sódio líquido (refrige

rante), que torna-se radioativo ao passar pelo cerne do rea

tor, e transfere seu calor ao sódio não radioativo, num circuito

secundário. Esse sódio passa através de um gerador de vapor,

transformando a água ali existente em vapor, que vai para a

turbina, passa através de um condensador, e é bombeado de

volta ao gerador de vapor como água líquida (Figura 5).

Para um "breeder", cujo combustível é o plutônio ,

funcionar comercialmente, é necessário o funcionamento de

reatores PWR que produzam eletricidade como produto e plutõ

nio como subproduto.

Um parâmetro que caracteriza esse tipo de reator é

o "tempo de dobrnmento" , definido como o tempo necessário pa

ra o reator dobrar o seu combustível inicial de material fís

sil.

Instalações experimentais de reatores regeneradores

estão funcionando em vários paises, como Estados Unidos e

França. Já na Alemanha, pretende-se iniciar a utilização dos

"breeders" a partir do ano 2000 /li/, e segundo a NUCLEBRAS

/3/, no mesmo ano o Brasil poderá iniciar a construção desse

tipo de reator.
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Água Refri

Figura 1:

Esquema de Funciona
mento de Um Reator
a Água Fervente -
(PWR).

Refrigerante

Figura 2:

Esquema de Funciona
mento de um Reator
a Água Pressurizada
(PWR)

Rcfri

Figura 3:

Esquema de Funciona
mento de Um Reator
a Ãgua Pesada (HWR).
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Tabela XXIV - Característica dos Reatores

1.Carga inicial
-Urânio (t/GWe*)
-Enriquecimento médio ini
ciai (W/0 ü235>

-Urânio natural requerido
(t/GWe)

-Plutônio fissil requeri-
do (t Pu/GWe)

2.Carga de substituição
-Urânio (t/GWe ano)
-Combustível enriquecido
novo (W/0 U235)
-Urânio natural requeri-
do (t/GWe ano)
-Plutônio físsil requeri
do (t Pu/GWe ano)

3.Combustível irradiado
-Burn-up (MWd/kg)
-Urânio (t/GWe ano)
-Enriquecimento médio
(W/0 U235)

-Urânio natural equivalen
te (t/GWe ano)
-Plutônio físsil
(t Pu/GWe ano)

PWR

79

2,38

372

-

33,8

3,2

221

-

32,5
32,8

0,9

47,7

0,22

BWR

114

2,03

444

-

39.4

2,7

211

-

27,5
38,4

0.8

46,6

0,21

HWR

143

0,711

145

-

168

0,7

170

-

7,5
166,0

empobre
cido

—

0,43

FBR

50

empobre
cido

_

2,5

20
empobre
cido

_

1,2

2-66*
18,0

empobre
cido

_

1,35

* - 1 GWe ano = 8766 GWhe.
** - Depende da posição do núcleo.

FONTE: International Atomic Energy Agency.
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Ciclo do Combustível

O urânio é removido das minas com a mesma técnica

utilizada no carvão, podendo ocorrer mineração subterrânea ou

mineração a céu aberto. Depois ele é beneficiado, para pro

duzir o "yellow cake", que é um concentrado contendo cerca de

80% de oxido de urânio (U,Og), e é convertido em hexafluoreto

de urânio (UF.), que é um sólido a temperatura ambiente, mas

sublima em torno de 57°C.

O urânio natural possui uma concentração de 0,7% de

U , sendo necessário que seja enriquecido quando usado em

LWR (3,2% de U ) ou em reatores do tipo HTGR ou FBR (mais de

90% de U 2 3 5 ) .

Após ser enriquecido, o hexafluoreto de urânio é

convertido em bióxido de urânio (UO-) ou metal de urânio. No

caso de HWR, o urânio beneficiado é convertido diretamente em

bióxido de urânio, dada a não necessidade de enriquecimento do

material combustível.

Neste estágio, onde são fabricados os elementos com

bustíveis, podj ser feita tambt'iri, a conversão de material fís

sil recuperado e de materiais frrteis.

O material combustível é colocado em pequenas pasti

lhas de cerâmica, que são introduzidas em hastes, que formam

os elementos combustíveis, próprias para a montagem no reator.

Os elementos combustíveis devem ser removidos do

reator antes que todo material físsil seja consumido, devido

aos produtos do fissãc, que absorvem neutrons e ameaçam a in

tegridade mecânica desses elementos.
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Um LKR tem que permanecer paralisado durante apro

ximadamente um mês em cada ano, para troca de combustível, en

quanto que os reatores CANDU podem ser realimentados funcio

nando a potência total /26/.

0 combustível gasto, altamente radioativo, deve ser

armazenado tempcrariamente em um tanque especial, cheio de

água, no próprio local do reator. Depois de alguns meses ele

pode ser armazenado provisoriamente, ou ser estocado definite

vanente.

Somente envois de mais ou menos um ano, quando a

radioatividade mais intensa declina esse combustível pode

ser reprocessado para separar o urânio e o plutônio tesiduais.

0 urânio recuperado devora ser enriquecido, e o plutônio pode

rã ser utilizado para a constituição de combustível nuclear.

Os detritos radiontivos deverão ser convertidos em formas

mais adequadas para serem estocados definitivamente.

A destinação de rejeitos radioativos é a última eta

pa do ciclo de combustível. Esses detritos (produtos de fi£

são, materiais radioativos ou contaminados) devem ser confina

dos definitivamente en\ lugares especiais, pois alguns desses

detritos possuem meias-vidas longas (milhares de anos) e po

dem comprometer a segurança de milhares de pessoas.
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Métodos de Enriquecimento

Como os isótopos de um elemento possuem comportamen

to químico idêntico, não ê possível separá-los por meios quí̂

micos. Os métodos conhecidos exploram as diferenças nas pro

pricdades físicas desses isótopos.

Difusão gasosa - as moléculas de hexafluoreto de

urânio gasoso são forçadas a atravessar uma barreira porosa ,

235
onde as moléculas mais leves, contendo U , atravessam numa

238
proporção maior do que as que contem ü . Esse método tem que

se repetir muitas vezes, para alcançar o enriquecimento dese

jado. Por exemplo, para enriquecer urânio natural a 3% de

23S
U são necessários 4.000 estágios. Esse e o método mais uti

lizado atualmente.

Centrifugação - forças centrífugas são utilizadas

para separar as moléculas mais leves de UF, gasoso das mais

pesadas. A URENCO (Consórcio da Inglaterra, Alemanha Ociden

tal e Holanda) já começou u construção de instalações comer

ciais dessas centrífugas.

Esse processo envolve custos mais elevados do que a

difusão gasosa, mas exige menos estágios e utiliza menos ener

gia na produção de urânio enriquecido.

Método Aerodinâmico (jato centrífugo) - uma mistu

ra gasosa de UF, e hidrogênio é forçada a fluir a alta velo

cidade numa trajetória semicircular. Assim sendo, aparecem

forças centrífugas que tendem a separar as moléculas mais le

ves das mais pesadas.
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Os custos de capital são inferiores aos do processo

de difusão gasosa, mas a demanda de energia é maior. Uma

grande instalação desse processo a jato centrífugo será cons

truldo no Brasil coin a cooperação da Alemanha Ocidental.

Técnicas a Laser - o laser, sintonizado com abso

luta precisão, explora as diferenças de energia de excitação

dos isõtopos de urânio. Os átomos excitados de ü são ionî

zados e separados dos átomos de U usando-se campos elétri^

cos e magnéticos.

0 processo a laser pode obter um alto grau de sepíi

ração em apenas um estágio, consumindo pouca energie. Com

235isso, nao restariam detritos de U nas sobras de enriquec^

mento, como poderiam ser aproveitado as sobras já existentes

das operações eu instalações de difusão gasosa.

Utilizando-se esse método, torna-se possível obter

mais energia das atuais reservas de urânio. Esse processo

ainda se encontra em fase de pesquisa.



75

V.3 Previsões Sobre Produção de Energia Elétrica Utili-

zando Reatores Nucleares

Nos capítulos III e IV concluímos que o potencial

hídrico brasileiro poderá se esgotar por volta do ano 2005, e

do sudeste, onde está a maior concentração industrial e demo

gráfica do país, poderá se esgotar antes do ano 2000, isto

com base nos nossos índices de crescimento considerados. Foi

visto também, que com o acréscimo de termoelétricas a carvão,

será possível garantir a demanda no sudeste por 5 anos ou mais,

dependendo da quantidade dessas termoelétricas a serem cons_

truídas.

No Apêndice A, chegamos a duas suposições de cresci

mento das taxas de consumo de energia elétrica para o Brasil,

através da extrapolação da curva de crescimento do PNB.

Conseqüentemente, caso os nossos resultados se con

firmem, o próximo passo será inevitavelmente, partir para o

uso de energia nuclear.

Como vimos, o Brasil já iniciou o seu programa nu

clear, utilizando reatores queimadores do tipo PWR.

Consideremos então, a demanda de energia incluindo

as usinas nucleares, primeiramente com a suposição de alto

crescimento de consumo de energia elétrica total, isto é:

10,0% - até 1986
9,0% - 1986 a 2000
4,5% - 2000 a 2020
2,0% - 2020 a 2050

Suponhamos então, que haja um crescimento de produção
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de energia elétrica através de hidroelétricas e terraoelétr_i

cas a carvão de:

9,4% - até 1986

8,0% - 1986 a 2000

3,0% - 2000 a 2010

1,0% - 2010 a 2050

Para preencher a diferença entre demanda e produção

de energia produzida por hidroelétricas e termoeletricasa car

vão, precisaremos ter no ano 2000, 25.000 MW gerados por re£

tores nucleares e a partir de então, ter um crescimento de

produção de energia elétrica através de reatores de:

11,0 , - 2000 a 2020

3,0% - 2020 a 2050

Isso pode ser visto no Gráfico 5 {Quadro I)

Quadro I

Ano

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Energia elétrica
total / potência
instalada (GW)

30,2

75,5

180,5

280,4

431,7

525,1

644,8

799,4

Qiergia elétrica
gerada por hidro
elétricas e termo
elétricas a car
vão/potência ins
talada (GW)

30,2

70,4

155,5

209,4

230,1

254,2

280,8

310,2

Energia elétrica
gerada por reate
res nucleares 7
potência instala
da (GW)

-

5,1

25,0

71,0

201,6

270,9

364,0

489,2
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Grafico 5 _ Projeção da produção de energia elétrica
(Potência instalada)

-(alto crescimento do consumo de energia elétrica)
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Vamos considerar três possibilidades: o uso de ape

nas reatores queimadores PWR; o uso de reatores PWR e a intro

dução posterior de reatores regeneradores; e finalmente o uso

de reatores PWR e reatores regeneradores, sendo que os regene

radores substituirão gradativamente os PWR.

Suponhamos inicialmente, que só sejam usados reato

res queimadores do tipo PWR, cuja carga inicial é de 372 ton/

GVl e cuja carga de substituição é 221 ton/GW {Tabela XXIV). À£

sim sendo, a quantidade de urânio natural que será necessária

por ano é dada no quadro seguinte e no Gráfico 6.

Quadro II

Ano

1982

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Urânio Natural
(1000 ton)

0,2

1,0

5,8

16,7

47,6

6i,l

82,5

110,3

e a quantidade de urânio natural acumulada necessária

suprir a demanda é dada no quadro a seguir.

para
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Quadro III

Ano

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Urânio Natural
(1.000 ton)

4,4

41,9

151,4

462,3

998,8

1.719,7

2.688,6

Se, como suposto, nenhum "breeder" for admitido, a

necessidade de urânio natural crescerá constantemente, sendo

necessária uma reserva de aproximadamente 2,7 milhões de tone

ladas, como foi visto no Quadro III (Gráfico 7).

Se forem feitos o reprocessamento e reciclagem do

urânio gasto nos reatores PWR, será possível reduzir em 20% /37/

as necessidades de reserva de urânio. Nesse caso, uma reser

va de 2,2 milhões de toneladas será suficiente.

A seguir, consideramos o uso de reatores do tipo

PWR juntamente com reatores regeneradores, sendo estes implan

tados após alguns anos, para que se possa utilizar o plutnnio

produzido no combustível do PWR. Um PWR de potência

igual a 1000 MWe produz aproximadamente 150 kg de plutôniopor

ano, assim no ano 2000 já teremos combustível suficiente para

abastecer cinco reatores do tipo FBR, e no ano 2010, teremos

combustível para abastecer 17 reatores FBR que necessitam de

5 toneladas de plutônio como carga inicial, e depois produzem

seu próprio combustível mais um excesso que pode ser usado co
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mo parte da carga inicial de um novo "breeder".

Suponhamos então, que entre o ano 2000 e 2010 come

cará a construção de "breeders" no Brasil. Então, a partir de

2010 vamos admitir uma taxa de crescimento de energia elétrî

ca gerada por reatores PWR constante, como mostra o Quadro IV.

Quadro IV

Ano

2000
2010
2020
2030
2040
2050

Energia elétrica
total gerada por
reatores / potén
cia instalada(QJ

25,0
71,0

201,6
270,9
364,0
489,2

Energia elétrica
gerada por reato
tores PWR / potên
cia instalada(GW)

25,0

66,0

141,6

181,8

231,4

293,5

Energia elétrica
gerada por reato
res FBR / potén
cia instalada(GW

5,0

60,0

89,1

131,6

195,7

A quantidade de urânio que será necessária por ano

(Quadro V), será apenas a utilizada pelos reatores PWR, já que

os "breeders" utilizam o plutônio reprocessado.

Quadro V

1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050

Urânio Natural
(1.000 ton)

1 ,0
5 , 8

15,5
32,9
40,8
52,0
65,5
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e a quantidade de urânio natural acumulada necessária nesse

caso, é vista no quadro seguinte (Gráfico 7 ).

Quadro VI

Ano
Natural

(1000 ton)

199',

r#:v
,010

2020

2030

2040

2050

1

1

4,4

41,9

146,0

384,8

750,3

.218,6

.815,8

Então, com a utilização de reatores PWR e reatores

regeneradores, de acordo com a nossa atual suposição, será ne

cessaria uma reserva aproximada de 1,8 milhões de toneladas de

urânio natural.

0 Gráfico 6 mostra, nesse caso, a quantidade de

urânio natural utilizado por anos nos reatores PWR.

Numa terceira hipótese, consideramos o uso de reatores

PWR juntamente com os reatores regeneradores. Como um PWR

tem uma vida útil de 20 a 30 anos /29/, supomos que os reato

res regeneradores substituirão qradativamente os PWR após

esse período.

Admitimos então, um crescimento de energia elétrica

gerada por reatores PWR até o ano 2030, e a partir de então ,

a utilização desses reatores apenas até o final de sua vida

útil, e enquanto isso, a construção rápida de "breeders", co
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Quadro VII

Ano

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Energia elétrica
total gerada por
reatores/ potên
cia instalada (GW)

25,0

71,0

201,6

270,9

364,0

489,2

Energia elétrica
gerada por reato
res PWR/potência
instalada (GW)

25,0

66,0

141,6

150,2

121,0

-

Energia elétrica
gerada por reato
res FBR/potência
instalada (GW)

-

5 , 0

60,0

120,7

243,0

489,?

Nessas condições, com a entrada em funcionamento dos

"breeders", faltará plutônio produzido pelos PWR. Então a ra

zão de construção dos "breeders" será limitado somente pela

sua própria razão de produção de plutônio. O tempo de dobra

mento dos reatores regeneradores que atualmente estão sendo

estudados, varia de 14 a 30 anos /26/.

Assim sendo, a quantidade de urânio necessária, por

ano, utilizada pelos reatores PWR e a quantidade de urânio na

tural acumulada são calculadas e mostradas nos quadros VIII e

IX, respectivamente.

Quadro VIII Quadro IX

Ano

1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050

Urânio Natural
(1000 ton)

1,0
5,8
15,5
32,9
33,3
26,7

Ano

1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050

Urânio Natural
(1000 ton)

4 , 4
41,9

146,0
384,8
742,4

1.038,9
1.159,2
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1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040A N 02050

Gráfico 6 - Quantidade de urânio utilizado por ano, usando
os seguintes reatores ••

la) PWR
(b) PWR + FBR
(c) PWR + FBR (com substituição gradativa dos reatores do tipo PWR)
(alto crescimento do consumo de energia elétrica)
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Grafico 7 - Quantidade de urânio natural necestdría,
usando os seguintes reatores»

(a) PWR
(b) PWR + FBR

(c) PWR + KBR (com substituição gradotivo dos reatores do tipo PWR)
-(alto crescimento do consumo de energia elétrica)



Com a substituição giadativa de reatores PWR por FBR,

a necessidade anuil de urânio natural atingira um máximo (nes

se caso, por volta do ano 2030) e depois decrescerã até zero,

como mostra o Gráfico 6 . A reserva necessária neste caso, se

rã de aproximadamente 1,2 milhões de toneladas de urânio natu

ral (Gráfico 7).

Passemos agora para nossa suposição de baixo cresci^

mento de consumo de energia elétrica total, ou seja:

10,0Ç, - até 1986

6,0% - 1986 a 2000

4,03 - 2000 a 2020

1,5% - 2020 a 2050

e suponhamos que haja um crescimento de energia elétrica atra

vês de hidroelétricas e termoelétricas a carvão, de:

9,4% - até 1986

6,0% - 1986 a 2000

3,0?, - 2000 a 2020

1,0% - 2020 a 2050

entio, no ano 2000 precisaremos ter 8.400 MW gerados por rea

tores nucleares, e a partir daí, um crescimento de produção de

energia elétrica através de reatores, de:

10,0% - até 2020

3,0% - 2020 a 2050

o qufi pode ser visto no Gráfico 3 e no Quadro seguinte.
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Gráfico 8 _ Projeção de produção de energia elétrico
(Potência instalada)

-(baixo crescimento do consumo de energia elétrica)
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Ano

1980

1990

2000

2U10

2020

2030

2040

2050

Energia e l é t r i c a
to ta l / potência
instalada (GW)

J C , 2

66,2

122,1

180,8

267,6

309,9

360,0

422,6

Qnergia e l é t r i c a
gerada por hidro
elétricas e terno
elétricas a car
vão / potência
instalada (GW)

30,2
66,0

113,7
159,0

211,1

234,0

257,9
285,5

Energia elétrica
gerada por reato
res / potência
instalada (GW)

-

0,2

8,4

21,8
56,5

75,9
102,1

137,1

Como na seqüência anterior, vamos supor primeira

mente que só sejam usados reatores do tipo PWR. A quantidade

de urânio natural que será necessária por ano é então, vista

no Quadro XI.

Quadro XI

Ano

1990
2000

2010
2020

2030

2040
2050

Urânio Natural
(1000 ton)

0 , 5

1 ,9

5 , 0

13,0

1 7 , 1

23,0

31,0

e a quantidade de urânio natural acumulada necessária para su

prir a demanda é dada no Quadro XII.
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Quadro XII

Ano

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Urânio Natural
(1000 ton)

3,4

16,7

53,6

149,2

312,6

514,6

786,3

Para suportar este crescimento, será necessária uma

reserva de 786 mil toneladas de urânio natural (sem a utili_

zação de "breeders").

Se for feito o reprocessamento e reciclagem do ura

nio, a reserva necessária será de aproximadamente 630 mil to

neladas.

O próximo quadro mostra a suposição seguinte, isto

ê, o uso de PWR com implantação posterior de FBR; no caso em

que a partir do ano 2010 haja um crescimento de 17% na insta

lação desse tipo de reatores. Essa porcentagem é a máxima com

pativel com a produção de plutônio nos PWR.
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Ano

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Quadro XIII

Energia elétrica
total gorada por
reatores / potên
cia instalada (GHj

2 , 2

8 , 4

21,8

56,6

75,9

102,1

137,1

Qiergia elétrica
gerada por reato
res BíR / potên
cia instalada (GW)

2 , 2

8 , 4

18,1

39,1

47,7
56,0

62,1

Knprgia plétrica
gerada por reato
res FBR /potên
cia instalada (GW)

-

-

3 , 7

17,4

28,2

46,1

75,0

Nesse caso, a quantidade de urânio que será nece£

sãria por ano é vista no Quadro XIV e a quantidade de urânio

natural acumulada, no Quadro XV.

Quadro

Ano

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

XIV

Urânio Natural
(1000 ton)

0 , 5

1 ,9

4 , 1

9 , 0

10,7
12,5

13,8

Quadro XV

Ano

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Urânio Natural
(1000 ton)

3 , 4

16,7

50,5

119,3

217,4

334,2

466,3

Com a utilização de reatores FBR, a necessidade de

urânio, anual, é bem menor. Nesse caso precisaremos de uma re

serva de 466 mil toneladas de urânio natural, aproximadamente.

Considerando agora, que os reatores FBR substituam
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gradativamente os reatores PWR, como mostra o quadro seguinte:

Quadro XVI

Ano

1990

2000

2010

2020

20 30

2040

2050

Energia elétrica
total gerada por
reatores / potên
cia instalada(GW)

2 , 2

8 , 4

21,8
56,5
75,9

102,1
137,1

Energia elétrica
gerada por reato
res PWR / potên
cia instalada (GW)

2 ,2

8,4

18,1
39,1
41,1
32,3

-

Qiergia elétrica
gerada por reato
res FBR / potên
cia instalada (GW]

-

-

3 , 7

17,4

34,8

6 9 , 8

137 ,1

teremos nos quadros XVII e XVIII, a quantidade de urânio na

tural necessária por ano, utilizada pelos PWR, e a quantidade

de urânio acumulada,respectivamente.

Quadro XVII Quadro XVIII

Ano

1990
2000

2010
2020
2030
2040
2050

Urânio Natural
(1000 ton)

0 ,5

1,9

4 , 1

9,0

9 ,1

7 ,1
-

Ano

1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050

Urânio Natural
(1000 ton)

3,4

16,7
50,5

119,3
217,5
323,0
355,1



Neste caso, será necessária uma reserva de aproxima

damente 355 mil toneladas de urânio natural.

A quantidade de urânio gasta por ano pelos reato

res PWR, para os três casos, é vista no Gráfico 9 e a reserva

necessária até o ano 2050 é viuta no Gráfico 10.

As nossas conclusões nesse capitulo, são:

1) Para altas taxas de crescimento, o uso de reatores queima

dores provocará o esgotamento das reservas brasileiras de

urânio, por volta do ano 2013. Com o uso de "breeders" pa

rale lamente ao uso dos PWR, essa data limite será estendi

da por apenu.; J ano, aproximadamente. Mesmo no caso de

substituição total dos PWR por FBR a queda de consumo de

urânio só se dará por volta de 2020, o que tornará inviá

vel qualquer um. t dessas nipótsses.

2) Caso a taxa de crescimento seja bastante reduzida, o uso

de reatores queimadores provocará a falta de urânio a par

tir de 2024. o uso paralelo dos "breeders" estenderá esse

limite até 2030, m melhor das hipóteses. Mesmo com a subs

tituição total dos PWR por FBR, esse limite continuaria em

2030, considerando as atuais reservas brasileiras de urã

nio, já que nessa hipótese a reserva para suprir a demanda

até 2050 é de 355 mil toneladas.
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I960 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Gráfico 9 — Quantidade de urânio utilizado por ano, usando
os seguintes reatores ••

ia) PWR
(b) PWR+FBH
(c) PWR+FBR (com substituição gradativa dos reatores do tipo PWR)

-(baixo crescimer to do consumo de energia elétrica)
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Grafico 10 - Ouontidad* de urânio natural n«cs#sária, usando
os ssguintss reatores<

(a) PWR
(b) PWR+FBR
(c) PWR+FBR (com substituição gradativa dos rsotorss do tipo PWR)

-(baixo crescimento do consumo d* «ntrgio elétrica)



VI. CUSTOS E BENEFÍCIOS

VI.1 Introdução

Para se utilizar uma determinada fonte de energia,

é necessário que se faça uma análise de custos e benefícios

sobre a fonte em questão,a fim de compará-la com outras e ve

rificar suas vantagens e desvantagens.

Neste capitulo vamos verificar a competitividade

das hidroelétricas (incluindo mini-usinas, usinas reversíveis

e usinas distantes do cent_o de carga), das usinas termoelé

tricas a carvão e das usinas nucleares. Vamos comparar os cu£

tos do kWh produzido por cada usina (Tabela XXV), onde estão

incluídos os custos de construção, do combustível utilizado e

de manutenção. Fazemos o mesmo para os custos sociais, onde

estão incluídos os riscos para a saúde e para o meio ambiente.

Nestas comparações devemos levar em conta o fator

de capacidade, que é a relação entre a eletricidade realmente

produzida durante um determinado período e a quantidade que

seria produzido se a usina operasse continuamente a plena car

ga.

Em decorrência da utilização dessas fontes de ener

gia, podem aparecer efeitos sobre a saúde, óbitos e efeitos

ambientais a longo prazo, que variam desde o problema do

desgaste da terra pela mineração, até possíveis modificações

da atmosfera devido ã poluição térmica e mudança no sistema

ecológico.



A mineração resulta em grandes áreas de terra

lizadas paia o plantio, difíceis de serem recuperadassa polui

ção química e radioativa produz efeitos sobre a saúde e sobre

o meio ambiente, e a poluição térmica gera mudanças climá^i

cas, como o aquecimento da atmosfera a longo prazo, podendo

taabén perturbar todo um sistema ecológico aquático.

Devemos levar em conta todos os benefícios que es

sas fontes de energia podem nos trazer, e verificar se vale a

pena correr riscos tão grandes por isso.

Faremos, então, uma comparação qualitativa dessas 3

fontes, através dos dados da tabela abaixo.

Tabela XXV - Custos do KWh e do KN instalado para diversos ti

pos de usinas

Usinas

Nuclear ;

Carvão ;

Hidroelétricas SE/S_ j
Hidroelétricas na !
Amazonia fornecendo
ao Rio de Janeiro

* - Depende do fator de carga utilizado.

Fonte: Referências /7, 10, 11, 31 e 40/.

us*

55

30

17

25

mills/Mil

a

a

a

a

65

4 0 *

25

35

US$/Ktf

2300

750

360

1200

a

a

a

a

3000

800

1000

1300

Prazo de
construção

(anos)

10

4 a 5

5

7
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VI. 2 Usinas Hidroelétricas

Como é visto na Tabela XXV, a hidroeletricidade é a

forma mais barata de energia elétrica no Brasil, apresentando

como desvantagens, algumas mudanças no sistema ecológico na

região onde esta instalada a usina e perigo de rompimento da

barragem e a inundação de grandes extensões de terras ricas e

férteis. Outro problema está na possibilidade de não se conse

guir utilizar todo o potencial hidroelétrico conhecido, devj.

do ao aparecimento de obstáculos, como cidades e estradas per

to dos leitos dos rios, reservas florestais e minerais nas ba

cias hidrológicas, e projetos agrícolas, impedindo a constru

ção de barragens. Temos também que levar em consideração, a

distância das quedas d'água aos centros de carga.

As hidroelétricas, cujo fator de capacidade está en

tre 50 e 55%, não necessitam de combustível e possuem vida

útil entre 40 e 50 anos , além de que a barragem pode ser utiliza

da para lazer, pesca e irrigação. Elas não produzem poluição

térmica, pois a quantidade de energia calorífica que seria

adicionada ao meio ambiente, na ausência de uma usina hidro

elétrica, passa a ser adicionada ao meio ambiente quando con

vertida cm eletricidade, termicamente. Neste caso não há mu

dança na quantidade de energia liberada, só há uma mudança na

distribuição destn onergia.

A capacidade de produção de energia elétrica de uma

queda d'acjua é avaliada através da energia firme de queda, que

é a capacidade de produção na pior condição hidrológíca conhe

cida do passado.

Fontes oficiais indicam que o potencial hídrico bra



sileiro é te 205.000 MW, mas alguns estudiosos do assunto

/ 11/ afirmaram que esse potencial pode atingir a 500.000 MW,

ou mais, utilizando-se usinas reversíveis, mini-quedas d'água

e modernizando as usinas antigas.

Uma usina reversível armazena a energia necessária

nas horas de ponta, quando há sobras de energia de base. Para

isso se fazem necessários dois ireaervatõrioa pequenos, devido

a pouca água utilizada em sua operação.

A utilização de mini-quedas d'água dispensa onero

sas linhas de transmissão, tornando a sua região relativamen

te independente e autosuficiente em termos energéticos.

As usinas antigas podem ser modernizadas a fim de

maximizar o uso do potencial hidroelétrico, instalando-se unî

dades geradoras adicionais, ou substituindo as máquinas anti

gas por máquinas mais modernas com rendimentos mais altos.

Outra grande vantagem é que a engenharia de proje

tos é feita no Brasil, onde temos fabricantes de equipamentos

que podem produzir os mesmos, com altíssimo nível de naciona

lização /34/, aproximadamente 85%. Atualmente esse nível é

cerca de apenas 50%.

Na Tabela XXV temos uma comparação entre os custos

do kWh gerado por cada tipo de usina, sendo que as hidroelé

tricas produzem energia a um custo inferior ao de outras us_i

nas. Até mesmo a transmissão de energia a longa distância ,

como da Amazônia até São Paulo, possui valores competitivos

com as outras fontes, com um custo menor do que a energia que

será gerada por Angra II, como é visto na mesma tabela.
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Os custos de investimento vão desde US$ 360,00 por

KW instalado (Itumbiara) até cerca da US$ 1.000,00 (Itaipü) ,

e dependem de alguns fatores, como localização, situação f_i

nanceira favorável. Os custos de hidroelétricas na Amazônia

deverão estar dentro dessa faixa, embora o Ministério de Minas

e Energia tenha decidido adotar um custo hipotético de US$

1.200,00 por iW instalado para as hidroelê-ricas a serem cons,

truídas no futuro /40/. 0 custo de um sistema de transmissão

para distâncias entre 1500/2300 km, variam de US$ 240,00 a

US$ 300,00 /31/ pnr KW instalado (valor do dólar de 1977).

Devemos citar ainda o importante fator de geração

de empregos para mão-de-obra não especializada e o aparecimen

Lo d<« verdadeiras cidades na região da usina, aumentando o ní̂

vel de assistência e conseqüentemente melhorando as condições

de vida da sua população.

0 custo social das desapropriações não é caracterís

tico das usinas hidroelétricas, e sim geral.

VI.3 Termoelétricas a Carvão

As reservas mundiais de carvão mineral são abundan

tes, fazendo com que a maioria dos países utilize essas reser

vas coma suporte energético, mesmo com a rápida expansão da

tecnologia nuclear.

Em estudos recentes efetuados pelo Grupo de Estudos

de Estratégias Energéticas do Massachusetts Institute of

Tecnology 11/, o carvão é o único combustível fóssil cujo su
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primento permanecerá abundante e a custos relativamente ba_i

xos até o final deste século e durante uma parte do próximo.

No Brasil, uma das metas do Ministério de Minas e

Energia /7/ é a utilização desse mineral como substituto de

petróleo (11,0% em 1985), sendo que 42% da produção de carvão

serão destinados às termoelétricas.

Por outro lado, a utilização do carvão traz grandes

problemas, desde a mineração até o seu uso como combustível ,

que vão ser relacionados a seguir.

A mineração a céu aberto causa a erosão do terreno,

produz rejeito ácido (pirita) que torna difícil a recuperação

do solo e contamina os rios perto da região. Mesmo recuperan

do o solo, não é possível o crescimento de vegetação. Quando

a mineração é feita em minas subterrâneas (cujo custo é mais

elevado), existe o perigo de explosão, doenças de pulmão para

os mineiros e sedimentação da terra. Acontecem muitos aciden

tes fatais, durante a mineração e transporte desse combustí

vel.

A combustão do carvão causa poluição atmosférica que

afeta diretamente os seres humanos, principalmente se ele po£

suir alto teor de enxofre, como é o caso do carvão brasileiro,

e causa chuvas ácidas que danificam a terra e as plantações ,

como acontece nos Estados Unidos.

Considerando a queima do carvão em uma termoelétri

ca, temos que 60% de sua energia é liberada para o meio am

biente próximo à usina (aproximadamente 12% na atmosfera e

48% na água) e os 40% que se transformam em eletricidade tam
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bém são liberados para o meio ambiente como calor, onde essa

eletricidade for consumida. Essa poluição térmica pode acarre

tar mudanças climáticas a longo prazo /36/.

A termoeletricidade pode ser produzida tanto para

fornecimento de base como para o atendimento de demanda de p^

co. Geralmente, as usinas ã? base podem alcançar um grande fa

tor de capacidade, sendo que as usinas de ponta são menores e

menos eficientes. Os fatores de capacidade anuais dessas usî

nas variam de 20% a 60%, sendo que para valores baixos a ter

moelétrica se torna antieconômica.

Até hoje, no Brasil, as termoelétricas são utiliz£

das apenas como usinas de ponta, com fator de carga em torno

de 25%, estando em estudo a construção de usinas termoelétri^

cas de base.

A energia elétrica gerada nas termoelétricas a car

vão, no sul f1 vais, tem um custo variando na faixa de 30 a 40

milésimos de dólar por KWh, sendo que esse custo depende do

fator de carga utilizado, ou seja, quanto maior o fator de car

ga menor o custo rio KWh.

A primeira unidauo de 320 MW das oito usinas térnú

cas que serão construídas em Candiota custou cerca de US$

465 milhões.

VI.4 Usinas Nucleares

Com a necessidade de novas fontes de energia, a uti.
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lização de energia nuclear no mundo vai aumentando, e com is

so vai crescendo também a preocupação com os danos que possa

nos causar, desde a mineração até a queima do urânio nas us_i

nas.

Durante a mineração, os trabalhadores recebem do

ses de r̂ .dônio, contido no ar da mina e de radioatividade do

minério. O ma'^rial perdido durante a mineração é levemente

radioativo e sua descarga pode contaminar até o suprimento de

água local, alem da contaminação da terra.

A contenção da radioatividade é o problema mais sé

rio encontrado, envolvendo transporte, armazenamento e trata

mento dos combustíveis contidos nesses elementos, que podem

permanecer ativos durante centenas de anos.

A segurança dos reatores e as conseqüências de um

acidente, são também motivos de grande preocupação. Um aci

dente nuclear grave é capaz de matar até 3.000 pessoas em pou

cas semanas, causar dezenas de milhares de mortes por câncer

durante 30 anos c causar defeitos genéticos nas gerações pos;

teriores /29/.

Os efeitos da radiação sobre o ser humano são: da

nos em vários tipos de ^lulas (efeitos somáticos), náuseas ,

vômitos, dores de cabeça, fraqueza, defeitos genéticos e ãs

vezes a morte, dependendo da intensidade da dose e do tempo

de exposição do homem às radiações.

Outros problemas aparecem durante o transporte do

material radioativo, como perigo de: acidentes, roubos, etc.
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Entre os tipos de reatores a fissão, o "breeder" pa

rece ser o mai^ desejado, pelo seu desempenho, necessitando

apenas de uma carya inicial (que pode ser plutõnio, tõrio, ou

urânio altamente enriquecido), e produzindo seu próprio com

bustivol. K.sijo t';.o d- ruitor, retira de 50 a 100 vezes mais

energia dos recursos de urânio do que o PWR, mas exige tecno

logia mais avançada. Os custos do ciclo de combustível para

um PWR eutão bem definidos, pois eles já operam comercialmen

te a algum tempo, ao passo que para o "breeder" dependemos de

modelos teóricos, embora alguns protótipos comprovados tenham

dado certo, como o PFR (Dounreay), o Phenix (França) e o

BN 350 (USSR).

Para um "breeder" a plutõnio funcionar comereialmen

te, é necessário que se faça a reciclagem do combustível qas^

to no PWR. O sistema breeder/PWR em paralelo é econômico, de

vido a flexibilidade para combinações otimizadas, pois o com

bustível gasto no PWR é utilizado para alimentar um "breeder",

e este produz urânio que pode ser queimado em um PWR, como é

visto na Figura 6.

A estocagem do combustível gasto no PWR se faz ne

cessaria, para suportar um crescimenLo rápido da industrial^

zação dos "breeders", quando estes forem implantados. Até

tais reatores entrarem em funcionamento, uma quantidade razoa

vcl de plutõnio deverá estar estocada, pois sua razão de con£

trução só será limitada pela razão de produção de plutõnio.

A reciclagem do combustível gasto é um processo dis

pendioso e problemático, pois envolve maiores perigos de aei
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dentes, sendo ainda necessário um número muito grande de rea

tcres (mais de 50) para justificar a construção de instalações

completas do ciclo de combustível, ou então permanecer na de

pendência externa.

A instalação desses reatores envolve enormes imres

timentos, não trazendo muitas vantagens econômicas imediatas,

o que está fora do alcance de muitos paises. Uma forma de

vencer esses problemas será a cooperação internacional na cons

trução de "breeders".

Uma usina nuclear qualquer,por ser menos eficiente

em converter calor (33%), libera mais energia para o meio am

biente, produzindo maior poluição térmica. Essas usinas libe

ram essa energia na água, e não produzem poluição atmosférica.

O desempenho de um reator no primeiro ano de vida

é baixo, e depois começa a aumentar até chegar num fator de

capacidade de 60%, aproximadamente (curva de aprendizado)

Após mais ou menos 6 anos, esse fator começa a declinar devi

do ao desgaste e corrosão. Uma das maneiras de aumentar um

pouco esse fator, seria abreviando o tempo exigido para aba£

tecimento (cerca de um mês) e melhorar os elementos combust_i

veis.

Admitindo-se que o custo das oito centrais fique

por volta de US$ 13,5 bilhões /3/, anunciados pela NUCLEBRÁS,

constata-se que o custo de KW nuclear instalado no Brasil se

rá de US$ 2.228. Sabemos porém, que esses valores chegarão

a US$ 3.000 o KW instalado /15/, devido aos juros dos

timos.
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Verificamos então, que o custo do KW instalado para

uma usina nuclear será maior que o custo para uma usina hidio

elétrica, esteja ela na memsma região ou localizada em região

distante, como é visto na Tabela XXV.

VI.5 Conclusão

Na comparação de custos e benefícios, verificamos

que atualmente a hidroeletricidade continua sendo a melhor

alternativa para o Brasil, devido aos seus custos inferiores

aos das outras fontes. Mesmo para transmissão a longas distãn

cias, como por exemplo, de usinas da Amazônia para a região

sudeste, o KWh sairá mais barato que o das outras fontes con

sideradas, como se pode ver na Tabela XXV.

Quanto a termoeletricas a carvão e termonucleares ,

os custos sociais são equivalentes, já que elas oferecem al̂

gumas vantagens, e muitos perigos para a saúde e o meio am

biente. No que diz respeito aos custos econômicos, atualmente

o KWh de orierm nuclear continua sendo superior ao KWh de uma

termoelétrica a carvão, como se pode verificar na Tabela XXV.

Na mineração, a extração de carvão prejudica maior

extensão de terra do que a extração do urânio, para a mesma

produção energética. As usinas termoeletricas a carvão produ

zem poluição atmosférica, e as usinas nucleares produzem maior

poluição térmica. Acidentes nucleares são mais perigosos, em

bora raros. Apesar disso, tanto usinas a carvão como nucleares
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poderão apresentar riscos mais reduzidos. Isso pode ser conse

quido (carvão) limitando-se as emissões de anidrido sulfuroso

e outros gases, impondo os atuais ou melhores padrões de qua

lidade do ar e por meio de localização prudente; e no caso de

usinas nucleares, pela melhor localização e melhores contro

lcs do segurança.
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VII. COWV.l'SflES GERAIS

E notória a iificuldade de se fazer previsões sobre

o futuro energético de um pais, pois ele depende de fatores

econômicos, políticos, ideológicos, etc., OP quais escapam a

uma análise eminentemente técnica.

Por outro lado, sabemos que serão necessárias quan

tidades cada vez maiores de energia elétrica para suprir o

crescimento do consumo, sem o que o desenvolvimento do pais es_

tara seriamente comprometido.

Com base nesses fatos, achamos razoável supor o

crescimento da demanda futura de energia, como estando dentro

de uma faixa que inclui como hipóteses extremas, taxas de cres_

cimento de consumo no limite das necessidades (hipótese de

baixo crescimento) ou das possibilidades (hipótese de alto

crescimento) do pais.

Nossas conclusões se referem exclusivamente a essas

suposições citadas.

- Optando pela energia de origem hidroelétrica, o

potencial hídrico brasileiro garantirá a demanda

até por volta do ano 2000 (alto crescimento) ou do ano 2013

(baixo crescimento). Utilizando métodos de conservação, os

quais foram discutidos no Capitulo II, esses limites poderão

ser estendidos por alguns anos.

- Utilizando as usinas termoelétricas a carvão, vi

mos no Capítulo IV que, na atual taxa de constru
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ção de tais usinas, o suprimento poderá ser garantido por

mais 5 anos aproximadamente, o que poderá também ser estendi

do por mais alguns anos, aumentando a taxa cie construção das

termoelétricas.

- As usinas nucleares deverão, conseqOentemente, en

trar era funcionamento a partir do ano 2000 e a

construção de novas usinas deverá ser realizada em alta esca

Ia.

Supondo que o Brasil venha a utilizar as suas re

servas de urânio no funcionamento dos reatores, a qual foi

estimada em 215.000 toneladas, essas reservas se esgotarão en

tre 2013 (alto crescimento) e 2024 (baixo crescimento), apro

ximadamente, ou até 2030, no caso do uso dos reatores regene

radores.

Para finalizar nossas conclusões, consideramos que

uma política bem planejada de economia de energia e o desen

volvimento de uma tecnologia nacional na área nuclear, visan

do inclusive o aproveitamento das reservas naturais brasilei

ras de tório são fatores que devem ser preponderantes na poli

tica energética futura, qualquer que seja o ritmo de crescjL

mento do vais.
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APÊNDICE A

ENERGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Em geral, existe uma correlação entre o desenvolvi

roento econômico e social com o consumo de energia total,ecoa

o consumo de energia elétrica. A maioria dos países revela cor

respondencia entre o nível de renda e o consuno de energia por

habitante, como é visto na tabela abaixo:

Tabela X.WI -?PE e consumo de eletricidade em 1971

Países

Estados Unidos

Suíça

Alemanha Ocidental

Bélgica

Japão

Itália

Grécia

Chile

México

Brasil

Equador

Bolivia

India

PNB
USf/hab

5.160

3.640

3.210

2.370

2.L30

1.860

1.250

760

700

460

310

190

110

Energia elétrica
KWh/hab

8.312

4.740

5.226

4.689

3.622

2.340

1.199

857

620

531

167

164

109

Ponte: Referência /14/,
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Devido a essa estreitu relação, tanto histórica co

mo geográfica, entre o consumo de energia e o grau de ativida

de econômica,tornou-se prática comum utilizar um para calcu

lar outro /39/.

No caso do Brasil, analisamos o crescimento do Pro

duto Nacional Bruto e do consumo de energia elétrica, e nota

mos essa mesma correlação (Gráfico 11).

ANO I960

- Relação entre consumo de energia
elétrica e PNB no Brasil.

Observamos também que a partir de 1973 (inicio da

crise do petróleo), a utilização de energia elétrica se inten

sificou. Isso se deve a uma tendência de substituir ao máximo

a energia fornecida pelos derivados de petróleo, pelas fontes

de energia mais abundantes no país.

Como nosso objetivo ê obter duas hipóteses de cres_
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cimento da demanda de energia elétrica, determinando, assim ,

uma faixa de crescimentos plausíveis, vamos extrapolar a cur

va do Gráfico 11, supondo que o Brasil atinja no ano 2000, o

estágio de um pais industrializado.

Para a suposição de alto crescimento, fixamos como

meta o crescimento de um pais altamente desenvolvido, como é

o caso da Alemanha, cujo PNB "per capita" em 1970 era aproxi.

madamente US$ 3.000,00, o qual é considerado um valor razoa

vel para o Brasil, no ano 2000 /17/.

Para a suposição de baixo crescimento fixamos como

meta o Japão, cujo PNB "per capita" em 1970 era aproximadamen

te US$ 2.000,00.
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Conseqüentemente, o Gráfico 12 sugere os valores

abaixo:

Período

até 1986

1986/2000

Alto Cre£
cimento

xJ,0%

9,0%

Baixo Cre£
cimento

10,0%

6,0%

Supondo que no ano 2000 o Brasil atinja o estágio

de pais industrializado, a partir dai, as taxas de crescimen

to do PNB serão aponas um pouco superiores às taxas de cresci

mento demográfico, o mesmo acontecendo com as taxas de consu

mo de energia elétrica.

De acordo com o IBGE /AO/, a taxa média de cresci

mento na última década foi em torno de 2,5%; deverá ser em

torno de 2,0% até o ano 2000, caindo depois para valores mais

baixos. Achamos então, razoável, considerar as seguintes ta

xas de crescimento para o consumo de energia elétrica, até o

ano 2050.

Período

2000/2020

2020/2050

Alto Crês
cimento

Baixo Crês
cimento

4,0%

1,5%

Tentamos não fazer previsões, e sim definir uma fajL

xa, dentro do qual poderá estar o crescimento real do pais

como é visto no gráfico a seguir:
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1970 I980 I990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
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Gráfico 13 • Projeção da demanda de energia elétrica no Brasil,

considerando as hipóteses de alto e de baixo crescimento.

Excetuando os casos de extremo otimismo /35/ ou ex

tremo pessimismo /40/, nossos resultados são coerentes com vã

rios trabalhos realizados, especialmente os realizados pela

Fundação para c> Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia /22/.
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APÊNDICE B

FORMAS DE ENERGIA, UNIDADES E FATORES DE CONVERSÃO

Basicamente existem duas formas de energia: a ciné

tica (de movimento) e a potencial (de distribuição espa

ciai). No entanto, ela aparece, do ponto de sta macroscópi^

co, em várias outras formas, das quais relacionamos as mais

relevantes:

Energia Elétrica; se deve às interações entre carga e campos

elétricos em condutores. £ a forma de energia de maior aplica

ção na vida prática. Aparece nas centrais geradoras hidroelé

tricas, termoeletricas, etc.

Energia Térmica (calor): se deve ao movimento (térmico) das

partículas que formam um corpo. É transferida de um corpo pa

ra outro quando há uma diferença de temperatura entre eles

Usada nas caldeiras, motores a explosão, máquinas a vapor ,

etc.

Energia Radiante; ê a energia das ondas eletromagnéticas, ir

radiada por cargas elétricas aceleradas, que se propaga, in

elusive, no espaço vazio. Como exemplo temos a energia solar.
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Energia Química: ê a energia liberada em processos químicos ,

que aparece, em geral, na forma de eletricidade ou calor. Te

mos como exemplo, a queima de combustíveis.

Energia Nuclear; aparece na fissão de núcleos atômicos pesa

dos ou na fusão de núcleos leves. Se deve ã transformação de

massa em energia nesses processos, e é usada nas centrais

nucleares para produção de eletricidade.

A energia total do universo ê constante (primeira

lei de termodinâmica). Todas as formas de energia podem se

transformar umas nas outras e em trabalho, com exceção do

calor, que não pode em nenhum processo ser transformado total̂

mente em trabalho, sendo por isso, uma forma "degenerada" de

energia. Isso, mais o fato de que as outras formas tendem

para essa forma "degenerada" constituem uma lei universal, a

do aumento da entropia do universo (segunda lei da termodin£

mica).

Do ponto de vista prático, temos a energia na for

ma primária, que é como ela nos é fornecida pela natureza. Co

mo exemplo temos o petróleo, o carvão, o urânio, potenciais hi

droelétricos, energia solar, etc.

Temos também, a energia na forma secundária, que é

como ela é consumida. Por exemplo: eletricidade, combustíveis

líquidos e gasosos, etc.

0 desenvolvimento em separado dos vários ramos da

física, o uso de sistetr is diferentes e mesmo razões práticas,
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levara ao aparecimento de várias unidades de energia:

Joule - é a unidade do sistema internacional (MKS), definida

como o trabalho executado por uma força de 1 Newton ao se de£

locar 1 m.

Erg - ê a unidade de energia no sistema CGS, definida como

0 trabalho executado por uma força de 1 dyna ao se deslocar

1 cm.

Caloria - foi a iorma inicialmente usada para medir quantida

des de calor. S definida como a quantidade de calor necessá

ria para elevar de 1°C a temperatura de 1 grama de água (de

14,5°C a 15,5°C).

BTU - é a unidade análoga à caloria, no Sistema Britânico de

Unidades.

Kilowatt-Hora - ê a unidade usada para medir energia elétrica,

definida em termos de potência x tempo. A unidade elétrica

de potência ê Watt, são muito usados, também, os múltiplos

dessa unidade: KW (103W), MW (106W) e GW (109W).

TEP - Tonelada Equivalente de Petróleo, uma das unidades mais

usada, com que se mede o consumo global de energia.
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Tabela XXVI - Relações Entre as Unidades de Energia

1 Joule

1 Kiloca
loria

1 BTu

1 KWh

1 TEP

1 TEC

Joule

1,0

4,186»103

1,055«103

3,6-106

4,4.101 0

2,7.101 0

Kcal

2,39'KT4

1

0,252

8,60«102

l,05«107

6,55»106

BTu

9,48-10~4

3,97

1

3,413-ICi3

4,17«107

2,6»107

KWh

2,78«10~7

1,16«10"3

2,93«10"4

1

1,21«104

7,62«103
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