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INTRODUÇÃO

Na década de 70, a decisão de iniciar o programa nuclear brasileiro (em sua
concepção atua!) baseou-se cm uma hipótese estratégica de desenvolvimento acele-
rado do País e em uma perspectiva de relativa escassez de recursos energéticos na-
turais. Os objetivos globais do programa eram a garantia do suprimento futuro de
energia elétrica a baixo custo e o domínio completo da tecnologia nuclear cm todas
as suas fases e aspectos, através da transferencia de tecnologia externa.

Já na época, os dados básicos utilizados para formar esta decisão foram con-
testados por técnicos do setor c por uma parcela significativa da comunidade cien-
tífica; nos anos seguintes, o debate cm torno do programa nuclear tornou-se cada
vez mais generalizado, e novos argumentos foram trazidos à discussJo, por um c
outro lado.

O importante, hoje, não é reabrir a discussão sobre as decisões tomadas cm
1972/75 mas buscar subsídios para novas decisões relativas ao futuro deste progra-
ma, à luz da experiência adquirida e de novos dados criados pela própria cvoluçlo
da conjuntura política e tecnológica interna e externa.

Esta reavaliação dos rumos do programa deve, evidentemente, adotar como
referência as perspectivas do balanço energético brasileiro, a evolução tecnológica
mundial e o contexto econômico nacional e internacional.

RECURSOS ENERGÉTICOS PARA GERAÇÃO FLÉTPICA

Durante a última década, a crise econômica mundial e o aumento dos preços
internacionais da energia levaram, em todo o mundo, à redução das taxas de cresci-
mento do consumo de energia elétrica. O Brasil acompanhou, nos últimos anos,
esta tendência mundial, e as projeções do consumo de eletricidade a médio e longo
prazo sffo hoje muito inferiores às adotadas há 10 anos atrás.

O Quadro 1 apresenta uma projcçto razoavelmente otimista dos requisitos glo-
bais de energia elétrica do Brasil, a médio e longo prazo, baseada em estudes recen-
tes realizados pelas empresas de eletricidade e outros organismos de planejamento
governamentais. É evidente que projeções a tio longo prazo estffo sempre carregadas



de incerteza, mas estudos parametricos baseados na técnica de construção de cená-
rios alternativos c cm correlações macroeconômicas mostram que dificilmente os
números reais poderão ser muito diferentes dos apresentados. As conclusões gerais
deste trabalho não seriam substancialmente afetadas caso fossem adotados como
referência cenários extremos. Assim, deve ser o objetivo da política de expansão do
setor elétrico assegurar o suprimento de cerca de 450 TWh/ano no ano 2000, e
1400 Twh/ano no ano 2020 (o que corresponde a cerca de 10 vezes o consumo bra-
sileiro atual).

O potencial hidroelétrico brasileiro técnica e economicamente explorável cm
instalações de médio e grande porte é hoje conhecido com grande precisão, graças
aos estudos detalhados de inventário realizados, em todas as regiões do Brasil, pela
Elctrobrás: este potencial é avaliado hoje em 935 Twh/ano em anos secos, e cerca
de 1250 Twh/ano em ano médio.

As reservas de carvá"o no Sul do Brasil são avaliadas pela CPRM em 22 bilhões
de toneladas; a utilização de metade desta reserva para geração elétrica poderia as-
segurar, durante 30 anos, uma capacidade de geração firme equivalente a 280 Twh/
ano; as reservas já conhecidas de urânio poderiam assegurar, em reatores PWR, sem
reciclagem, uma gerido da mesma ordem (280 Twh/ano).

Mais recenteM n te, tem crescido o interesse pela possibilidade de utilização,
cm usinas termoe '! xas de grande porte, de lenha obtida a partir da plantação de
florestas energéti.. ou do manejo racional de matas nativas. Esta alternativa não
foi ainda experir t \s da, em larga escala, em nenhum país, e a tecnologia associada
não foi ainda plrjmente desenvolvida. Estudos recentes, baseados na experiência
do setor de carvífc < ;getal e em alguns projetos específicos de pequeno e médio por-
te, têm indicado «o entanto, que esta solução poderia ser técnica e economicamen-
te viável - e se . io foi ainda utilizada no mundo porque sua viabilidade estaria res-
trita à regifo de rópico úmido, que inclui partes da América do Sul e da África e
algumas áreas do Sudeste Asiático. O Brasil, com cerca de 40% do trópico úmido
mundial, seria o ú:ico país nesta faixa capaz de formular e desenvolver um programa
nesta direção.

Para se ter ama idéia das dimensões possíveis deste programa, apenas na
região do cerrado, no interior do País, existem cerca de 40 milhões de hectares de
terras impróprias para agricultura, mas aptas à exploração florestal. A utilização de

Quadro 1

GRASIL - Requisito» de Geração

A n 0 Requisito* » (TWh/Ano)
Provável Faixa

1980 135
2000 450 390- 510
2020 1390 1130-1710
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metade desta área (2,5% da superfície do Brasil) permitiria a produçffo de 600 mi-
lhões de toneladas de lenha por ano, e a geração de S20 Twh/ano.

O potencial de pequenas e mini-hidroelétricas e de combustíveis disponíveis
a nível local (resíduos agrícolas, bagaço de cana, turfa) pode ser avaliado globalmen-
te em 200 Twh/ano.

Concluindo: na perspectiva de hoje, o Brasil está muito longe de visualizar o
esgotamento de seu potencial energético, uma vantagem estratégica apreciável em
comparação com o mundo desenvolvido (Estados Unidos, Japão, Europa Ociden-
tal). O requisito de energia elétrica previsto para o ano 2000 representa menos da
metade do potencial hidráulico conhecido, e mesmo o requisito total do ano
2020 não ultrapassa dois terços do potencial de fontes primárias disponível (ver
Quadro 2). Assim, a utilizaçío da energia nuclear, cm particular, poderá decorrer de
considerações de ordem estratégica ou econômica, mas não de uma necessidade di-
tada pela insuficiência de recursos energéticos.

ASPECTOS ECONÔMICOS

A média dos custos de construção de projetos hidroelétricos hoje cm fase de
estudos ou em construção situa-se em torno de 1000 a 1200 S/kW, incluídos juros
durante a construção e custos de transmissão; para um fator de capacidade de re-
ferência de 50%, os custos médios de geração são da ordem de 25 a 30 $/MWh. A
análise da experiência já adquirida com a construção de unidades termoelétricas a
carvão em Santa Catarina e Rio Grande do Sul e de unidades nucleares em Angra
indica que o investimento total nestas usinas seria hoje da ordem de 2000 S/kW
para unidades a carvão de 350 MW e de 300 $/kW para usinas nucleares de 1250

Quadro 2

BRASIL — Potencial de fontes primárias para geração elétrica

Fonte Energia Firme

(TWh/Ano)

Hidro 930
Carvío 280

Unhai*) 520
Nuclear . 280
OutraíC*) 200

TOTAL 2210

{ * ) Para complement »c4b térmica da geraçffo hidroelétrica.
( " ) Mini e micro hidroelétrica», bagaço, turfa, etc.
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MW (eliminando-se os custos adicionais inerentes a projetos pioneiros incluídos em
pacotes tccnc.Jgicos mais amplos e admitindo-sc prazos de construção normais);
o custo médio de gcraçfo destas usinas, integradas ao sistema, seria da ordem de
55 S/MWh c 75 $/MWh, respectivamente. Assim, hoje. as usinas hidroelétricas
apresentam nítida vantagem econômica em relação às alternativas.

No inicio do próximo século, pode-se esperar que os custos hidroelétricos se-
rio mais elevados (projetos de menor porte, em situações menos favoráveis e mais
distantes dos centros de carga), da ordem de 2000 a 2500 $/MWh; pode-se admitir,
no entanto, que a acumulação de experiência tecnológica e industrial e o progres-
so tecnológico permitirão reduzir os custos de construção de usinas a carvffo e nu-
cleares para 1500 c 2000 $/kW, respectivamente. Nestas condições (e levando-sc
em conta um aumento dos custos de produçío do carvfo em minas mais profun-
das), os custos de geraçío destas três alternativas estarão bastante próximos, em
uma faixa de 50 a 60 $/MWh.

Usinas térmicas a lenha poderio, provavelmente, ser construídas com um cus-
to 20% superior ao das usinas a carvfo (1800 S/kW); considerando-se os custos
atuais de produção de lenha de eucalipto na rcgiío do cerrado (da ordem de 19
$/t), usinas termoelétricas a lenha de grande porte serio certamente competitivas
com as usinas a carvfo e nucleares, com custos da ordem de 45 a 50 $/MWh. O
Quadro 3 resume a situação: embora os custos nucleares sejam hoje nitidamente
superiores ao das alternativas (usinas hidroelétricas c usinas a carvffo na regia*o Sul),
estes custos tendem a se igualar a médio prazo. As condições de competitividade
por volta do ano 2000 dependerão da evolução de parâmetros econômicos e tecno-
lógicos dificilmente previsíveis, mas o importante é que nâ*o existe hoje nenhuma
evidencia de que a energia nuclear nâo possa tornar-se competitiva, no Brasil, a mé-
dio prazo, nem que, inversamente, se possa afirmar que seus custos serio inferiores
aos das alternativas.

A PERSPECTIVA TECNOLÓGICA

Quase a metade do potencial hidroelétrico brasileiro está situada na bacia

Quadro 3

CUSTOS MÉDIOS DE GERAÇÃO
(Sistema interligado)

Hídro
Carvffo (SC)
Nuclear
Lenha

Curto Prazo
S/KW

1000 a 1200
2000
3000

mm

$/MWh

25a 30
55
75
-

Longo
t/kW

2000 a 2500
1500
2000
1800

Prazo
$/MWh

51 a 63
46
57
49
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amazônica, e sua utilização total envolveria a transmissão de grandes blocos de
energia a distâncias da ordem de 2000 a 2500 km. Há 10 anos atrás, nâ"o estava
totalmente comprovada a viabilidade de construir grandes hidroelétricas na selva,
ou de realizar os sistemas de transmissão associados; hoje, tendo cm vista o atual
estado da arte da tecnologia mundial de transmissão em ultra-alta-tcnsío e em
corrente contínua, e a experiência adquirida na construção de Tucuruí c de Itaipu
(e dos respectivos sistemas de transmissão), nâ"o mais existe qualquer margem razoá-
vel de dúvida sobre a viabilidade técnica e econômica de projetos deste tipo.

Da mesma forma, a viabilidade técnica e econômica de utilizar o carvJo de
Santr Catarina e do Rio Grande do Sul para geração elétrica já foi demonstrada
pela Elctrosul c pela CEEE.

No campo da biomassa, o Brasil já dispõe de uma experiência significativa
na área de formação e manejo de florestas energéticas (voltados para a produçffo de
carvío vegetal para a siderurgia), embora ainda existam evidentes oportunidades de
desenvolvimento nesta área; a experiência no projeto c construção de usinas gerado-
ras a lenha é ainda insuficiente e limitada às unidades de pequeno porte. Este acer-
vo tecnológico está sendo, no entanto, enriquecido através da realização de vários
projetos, principalmente pela Elctronortc, na Rcgiffo Amazônica, c pela Copcncr
na Bahia (que está colocando cm operaçâ"o a maior caldeira de biomassa do mundo,
com uma capacidade de 400 t/h de vapor: o equivalente a uma usina de 125 MW).
N<ío existe nenhuma razffo para se duvidar da possibilidade de projetar e construir
unidades do porte das unidades a carvHo cm construçffo na Rcgiffo Sul (350 MW).

Em 1975, a tecnologia das centrais nucleares tipo PWR parecia solidamente
estabelecida no mundo, e programas extremamente ambiciosos estavam cm desen-
volvimento em vários países. O acidente de Three Miles Island, em 1979, marcou o
início de uma crise em precedentes, na indústria nuclear: manifestações de protesto
certra a energia nuclear, conduzidas por entidades científicas e associações ecoló-
gicas e de proteção â natureza e aos direitos do cidadão, multiplicaram-se nos Esta-
dos Unidos, na Europa Ocidental e no Japão, apoiadas por parcelas ponderáveis da
opinião public.; os conceitos de segurança adotados nos projetos e na operaçío de
instalações nucleares foram questionados; os prazos de construção c os custos das
usinas nucleares ultrapassaram largamente as previsões iniciais; as estatísticas de
operaçío revelaram índices de disponibilidade decepcionantes. Em quase todo o
mundo desenvolvido, os programas nucleares foram reduzidos, ou totalmente
paralisados; nos Estados Unidos, multiplicaram-se os cancelamentos de projetos nu-
cleires, alguns já em fase adiantada de construção.

Este panorama global, os altos custos do programa nuclear brasileiro e os pro-
blemas encontrados durante a operaçío inicial de Angra-1 têm levado alguns estu-
diosos do problema energético brasileiro â convicção de que a energia nuclear seria,
cm todo o inundo, um fracasso tecnológico, economicamente inviável, e que seu
abandono definitivo seria iminente.

Hoje, Já existem indícios seguros de que esta perspectiva é falsa e que a crise
da energia íuclcar 6 temporária. Em todo o mundo, a energia nuclear começa a

i
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reconquistar a confiança c a aprovação majoritária da opiniâ"o pública, à medida
que a própria discussão do problema, a revisão de conceitos na área da segurança
e a experiência industrial acumulada demonstram que usinas nucleares podem ser
construídas e operadas com alto nível de segurança e de confiabilidade. Superada
a fase de correção de deficiências técnicas e de adaptação das usinas aos novos con-
ceitos de segurança, a disponibilidade média das instalações já atinge, hoje, índices
bastante elevados; o fator de capacidade médio das 120 unidades PWR em serviço
n? mundo em 1984 atirou 70,4%; e o das 55 unidades cm serviço na Europa
Ocidental atingiu 77,2%; as 18 unidades cm opcraçío na Suíça, Holanda, Bélgica,
Finlândia e Alemanha tiveram, nos últimos 10 anos, um fator de capacidade médio
de 79,6%, e de 85,5% em 1984 (ver Quadro 4).

A usina de Angra-1 teve que superar inúmeras dificuldades inerentes a um
projeto pioneiro realizado cm país cm desenvolvimento durante as fases de constru-
çffo e de operação inicial, cm 1982/84; nos últimos 14 meses, no entanto (novem-
bro de 1984 a novembro de 1985) seu fator de capacidade médio atingiu 62,0%.
(Ver Quadro 5).

Durante a próximo década, superada a fase de ajustamento dos programas de
expansão dos sistemas elétricos à nova realidade das menores taxas de crescimento
do consumo, a energia nuclear certamente se firmará no mundo desenvolvido como
a opção de menor custo, a mais confiável, a mais adaptada às normas de proteção
ao ambiente c à infraestrutura industrial já existente. Recente trabalho da OCDE
estima que, nos países membros, a energia nuclear representará mais de 30% da pro-

Quadro 4

Centrais PWR: Resultados Operacionais em 1984

Pai 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a
9.

10.
11.
12.
13.

Finlândia
Suiça
Bélgica
Alemanha
Holanda
lugustóvia
França
Itiüa
J3pfv>
Ccreia
Espanha
Suécia
USA

TOTAL

N? de Unidades

2
3
5
7
1
1

28
1

12
2
4
3

51

12Q

Fator de capacidade
médio (%)

89,6
89,0
87,1
82.9
77.4
75,3
74,7
71,8
71.6
71,1
68,3
65,7
62,6

70,4
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duçSo de eletricidade no ano 2000 (na França, este índice atingirá 70% já cm 1990).
Assim, na próxima década, a indústria nuclear conhecerá uma fase de grande

expansão e de intensa inovação tecnológica; a realização de um programa nuclear
no Brasil, nesta época, poderá indiscutivelmente representar um importante vetor
de desenvolvimento tecnológico e de modernização industrial.

A DIMENSÃO MACROECONÔMICA

A correlação entre consumo de energia elétrica e desenvolvimento é muito
forte, graças principalmente a um mecanismo de causação recíproca em que a ener-
gia elétrica aparece em seu duplo papel de fator de produçSo e de bem de consumo.
Mas existem também em jogo mecanismos ~r': rr-rnn^xos, de causação circular; a
expansão do setor de energia elétrica exige uma imensa concentração de recursos e
cria uma extensa rede de relações interindustriais que influencia fortemente a ex-
pansão de outros setores da economia e a própria organização do espaço e da vida
social. No Brasil, o programa hidroelétrico e a criação da Petrobrás foram exemplos
liistóricos positivos desta integração do setor a um projeto de desenvolvimento.

Nos países altamente desenvolvidos, esta integração se realiza em torno das
tecnologias de ponta, menos agressivas ao ambiente e à paisagem, intensivas em
capital e que mobilizam uma mão-de-obra altamente qualificada e um parque indus-
trial diversificado e integrado. O carvão e a hidroeletricidade, que foram um hnpor-

Quadro 5

ANGRA 1 - RESULTADOS OPERACIONAIS

1984 Nov
Dez

1«85 Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov

TOTAL

Geraçfo Bruta
GWh

3G4,7
383,8

392,4
314,4
300,8
106,6
2C0,0
359,5
345,4

81,5
266,7
403,4
342,8

3.862,0

Fator de Capacidade
%

77,1
78,5

80.3
71,2
61,5
22,5
40,9
76,0
70,7
16,7
56,4
82,5
72,5

62,0'
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tantc polo de desenvolvimento na Europa nos últimos 200 anos, devem ceder lugar
aos novos horizontes e à nova c dinâmica correlação de forças políticas e econômi-
cas criadas pela indústria nuclear.1

Os países em desenvolvimento, como o Brasil, caracterizam-sc, ao contrário,
por uma distorção básica de sua estrutura econômica c social, dividida cm dois seg-
mentos bastante diferenciados e pouco relacionados entre si: um setor moderno,
desenvolvido, dinâmico, de grande expressão econômica mas lacunar e social e espa-
cialmcnte minorita'rio e um setor tradicional, subdesenvolvido, estagnado, marginal.
Nestes países, portanto, um projeto de desenvolvimento integrado deve visar si-
multaneamente manter o dinamismo e a atualização tecnológica do setor moderno
c criar condições para que este possa influenciar e absorver o setor tradicional, pela
mobilização e valorização dos recursos disponíveis neste último.

Nestas condições, a introdução da energia nuclear, embora coerente com o
objetivo de dinamização tecnológica do setor moderno, traz em si pelo menos
três riscos importantes: o de frustrar os seus objetivos, tendo-se cm vista as insu-
ficiências da infraestrutura existente, que impossibilitariam a propagação deste efei-
to a todo o setor industrial; o de reduzir a eficiência global do setor, pela mobiliza-
ção de recursos escassos que poderiam encontrar aplicações mais produtivas cm ou-
tros setores; c, finalmente, o de aumentar a distorção básica da economia, isolando
ainda mais o setor moderno do tradicional, que não seria influenciado pelo pro-
grama.

Sob este último ponto de vista, as opções tecnológicas alternativas parecem
oferecer possibilidades mais interessantes, mas também não estão isentas de riscos.
Assim, o programa hidroelétrico deverá certamente continuar, no futuro, a desem-
penhar o papel de polo de desenvolvimento, como até agora, mas pode-se esperar
uma redução de seu dinamismo próprio (uma vez superada a etapa de criação de
uma infraestrutura própria) c um acréscimo dos custos sociais envolvidos, com a
inundação de terras agrícolas, o deslocamento de populações das áreas inundadas,
os desequilíbrios nos mercados de emprego regionais durante a execução das obras,
etc.

O programa termoclctrico a carvão tem certamente um efeito dinamizador
na economia da região Sul, mas é provável que, no futuro, sua expansão seja limita-
da pelo risco elevado de poluição ambiental e de degradação da paisagem, pelo uso
intensivo de uma mío-de-obra altamente especializada e pouco qualifícada c pelo
reduzido potencial de desenvolvimento tecnológico.

A utilização de biomassa florestal parece oferecer imensas oportunidades
no sentido de intcriorizaçffo do desenvolvimento através da criação de empregos c
de núcleos de desenvolvimento em regiões hoje estagnadas, de valorização de recur-

1 . Nos países de economia pós-industtial, i esta nova correlaçío de forças e a concentra-
ção do poder político e decísório inerente que provoca a reaçío de largos setores sociais»,
a qual vai se exprimir de forma indireta no debate nobre os fiscos nucleares c a segurança
de suas instalações.



sos naturais disponíveis, de desenvolvimento de uma tecnologia especificamente
tropical. Suas implicações tecnológicas e sociais cstSo hoje, no entanto, insuficiente*
mente estudadas e, assim, o nível de incerteza c máximo em relação às demais
alternativas.

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E CRIAÇÃO TECNOLÓGICA

O programa atual está baseado, como já dito, no objetivo do domínio comple-
to da tecnologia nuclear, cm todas as suas fases c aspectos, através da transferência
de tecnologia.

Nestes 10 anos do programa, um imenso esforço foi realizado através da Nu-
clcbrás e das empresas de seu grupo, da ComissSb Nacional de Energia Nuclear, de
Furnas, de empresas de engenharia e projeto c dn indústria privada envolvida com G
programa. Resultados expressivos foram alcançados, e uma experiência preciosa foi
adquirida, nas áreas de projeto, construção c opcraçío de usinas nucleares, de fabri-
caçffo de componentes, de análise de segurança c de licenciamento de instalações
nucleares, etc. Mesmo nestas áreas, no entanto, ainda resta muito a fazer; mais grave
c* verificar que muito pouco se avançou na aquisição de uma competência de renova-
ção c atualização tecnológicas, o que implicaria o estabelecimento de uma infraes-
trulura de pesquisa c desenvolvimento tecnológico que, cm países como a Ale-
manha, a França ou os Estados Unidos, mobiliza recursos humanos e organizacio-
nais muito superiores em número c qualificação aos engajados nas áreas citadas.

Tendo-se em vista as atuais perspectivas da economia brasileira, o esforço de
estabelecimento de tal infraestrutura no Brasil parece totalmente irrealizável: a con-
clusão inelutáve! é que o objetivo de amplo domínio da tecnologia deve ser abando-
nado, nos planos e programas atuais.

A perspectiva atual do programa nuclear brasileiro (caso seja mantido) c de
um desenvolvimento em ritmo lento, em um ambiente internacional de intensa
renovação tecnológica. Todo o programa nuclear deverá ser revisto, em sua concep-
çâ"o e cm seus objetivos, para tornar-se coerente com estas novas perspectivas. Como
a simples transferência de tecnologia nà"o cria uma capacidade de atualização tecno-
lógica autônoma, a ênfase do programa deve voltar-se para uma reflexão tecnológi-
ca mais profunda e para o desenvolvimento de idéias visando adaptar a tecnologia
absorvida à realidade brasileira e mesmo desenvolver tecnologias próprias em áreas
específicas, de alto interesse estratégico, onde a situação brasileira seja diferente
da alemã* e onde já exista uma infraestrutura e uma experiência tecnológica autôno-
ma - na área de materiais, de construção civil, de supervisão e controle, por exem-
plo. Algumas tentativas realizadas por Furnas, cm escala muito modesta, mostra-
ram que, mediante um trabalho conjunto com Universidades, Centros de Pesquisa
e empresas de engenharia e consultoria nacionais, muita coisa pode ser feita. Em
certas áreas, como a preparação da indústria nacional para a fabricação de compo-
nentes especiais, ou a capacitação de firmas nacionais de projeto, objetivos mais



modestos que os anteriormente fixados deverão ser aceitos, pois nà"b mais se justifi-
cará realizar grandes investimentos em infraestrutura tendo em vista a escala rela-
tivamente modesta do programa, as incertezas sobre seu desenvolvimento a médio
e longo praze e a necessidade de constantes adaptações à evolução tecnológica mun-
dial, o que dificultará a desejável padronização. Devem ser consideradas prioritárias
as áreas onde a capacitação adquirida tiver aplicação imediata em outros setores c
programas.

Estudos realizados pela COPPE, da UFRJ, indicaram que a maior parte dos
conhecimentos ate agora adquiridos no quadro do programa nuclear não t.veram
aplicação externa, mas já permitiram identificar algumas áreas onde esta interação é
mais dinâmica: assim, por exemplo, te'cnicas de projeto por computador e de análise
sísmica de estruturas tiveram aplicação imediata no projeto de plataformas de
exploração submarina de petróleo.

Uma maior integração do programa nuclear com os programas voltados para
a utilização do carvão c da biomassa florestal deve ser perseguida, dadas as evidentes
afinidades tecnológicas cm múltiplas áreas, o que permitiria uma conjugação de
esforços e a ampliação da área de influência e do efeito multiplicador do programa
de desenvolvimento tecnológico: os três programas devem ser vistos como comple-
montares e não como competitivos. Da mesma forma, o programa nuclear deve bus-
car maior integração com outras áreas dinâmicas voltadas para o desenvolvimento
di tecnologias de ponta, como o setor de informática (supervisão, controle e co-
mando das usinas, desenvolvimento de simuladores de engenharia e de treinamen-
to, etc.) e o de química fina (preparação do combustível, química do circuito
secundário, tratamento de rejeitos, etc).

üuttas oportunidades de desenvolvimento devem ser exploradas, como o en-
riquecimento do urânio (visando inclusive ao mercado externo) utilizando-se, a
custo zero, a energia excedente disponível nas usinas hidroelétricas, cm períodos
chuvosos.

CONCLUSÃO: A TEMÁTICA ATUAL DE UMA DISCUSSÃO OBJETIVA

Existe hoje um consenso, no Governo, nos meios técnicos, na epinião pública,
de que o programa nuclear deve ser repensado à luz da atual realidade brasileira; seu
cancelamento imediato tem sido proposto.

É indiscutível que os custos associados ao programa nuclear são, hoje, muito
superiores aos de um programa hidroelétrico equivalente, e que esta diferença con*
tinuará a existir por um período bastante longo - assim, o cancelamento do progra-
ma significaria uma redução dos custos de expansão do setor energético, a curto e
médio prazo.

N2o há dúvida, por outro lado, que o programa nuclear pode representar um
importante vetor de modernização e atualização tecnológica da indústria e da enge-
nharia nacionais, interagindo dinamicamente com outros polos semelhantes, como o
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setor de informática e o de química fina, por exemplo; sob o ponto de vista pura-
mente energético, embora existam alternativas ao programa, nâ*o se pode avaliar
com segurança a evolução a longo prazo dos custos e benefícios indiretos associa-
dos a estas alternativas, e sua integração ao processo de desenvolvimento econômico
e social do País. Não pode ser excluída a hipótese de que a energia nuclear talvez
venha a desempenhar um papel importante no balanço energético brasileiro a longo
prazo.

Estes os pontos que devem ser, hoje, objeto de análise e discussão mais apro-
fundada, visando a redução das incertezas e a definição mais nítida dos custos e
benefícios reais associados ao programa nuclear.

Hoje, os elementos para esta avaliação não estão disponíveis, e qualquer pro-
posta de decisão deve basear-se em um julgamento qualitativo. Nestas condições,
o cancelamento do programa nuclear, agora, parece extemporâneo. Torna-se neces-
sário, no entanto, reformulá-lo profundamente em seus objetivos, em sua concep-
ção básica, cm seu ritmo de execução, em seus mecanismos de ação, devolver-lhe
sua coerência interna e adaptá-lo á nova realidade nacional. Um novo quadro de
referência deve ser definido: parece razoável admitir-se que o programa original
(construção de oito unidades de 1250 MW) pode ser mantido como uma referência,
mas com prazos de execução dilatados. Parece realista a hipótese de um ritmo de
uma unidade cada três anos - o que significaria iniciar a construção de cada novn
central no momento em que se completa a anterior. Desta forma, a infraestrutura
atual do programa poderia ser mantida, sem necessidade de expansão significativa
mas também sem sacrificar a experiência organizacional e tecnológica já acumulada.

Este ritmo permitiria ao programa manter-se atualizado com ;i evolução tec-
nológica mundial, ieoricnlando-sc a ênfase para a criação de unia infraestrutura de
pesquisa c desenvolvimento c de uma competência tecnológica mais inovadora, cm
áreas específicas de alto interesse estratégico ou onde já exista experiência c capaci-
tação previas.

É evidente que a definição de um quadro de referência permite certo nível de
coerência nas decisões imediatas, mas não significa antecipar decisões futuras; o
programa deverá ser revisto periodicamente e adaptado à evolução da conjuntura
econômica e tecnológica.

A decisão de prosseguir os trabalhos relativos a Angra 2 e 3 de forma a colo-
car estas unidades em operação no início da próxima década parece justificável mes-
mo no plano puramente econômico, pois seu custo incrementai é, hoje, relativamen-
te baixo e comparável ao das alternativas hidroelétricas disponíveis. A decisão sobre
a segunda central poderia ser tomada em 1990/91 (quando Angra 2 estaria inician-
do seus testes operacionais) e sobre a terceira cm 1997/98, quando provavelmente
já se terá uma visão mais clara sobre o papel da energia nuclear no contexto ener-
gético brasileiro no início do próximo século.
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