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l.tCESSIVADE VE ELETRICIDADE E A INEVITÁVEL

UTILIZAÇÃO VA ENERGIA NUCLEAR

V-ivíião da Endgia Nucl&aA
EM

O DESENVOLVIMENTO VE REATORES NUCLEARES VO TIPO REGENERAVOR RÁPIDO

t A MELHOR E, PRATICAMENTE, A GNICA OPÇ&O ENERGÉTICA PARA O TíUURO VO

PAÍS. O PROGRAMA VE DESENVOLVIMENTO PROPOSTO PELOS PESOU1SAVORES VO

ÍEAv VISA A UM SUPRIMENTO SUFICIENTE E PERMANENTE VE ELETRICIDADE, TOR

NANVO O NOSSO POTENCIAL ENERGÉTICO PRATICAMENTE INFINITO ATRAVÉS VE REA

TORES NUCLEARES INERENTEMENTE MAIS SEGUROS VO QllE OS EXISTENTES NOS

PAÍSES AVANÇADOS.



A UECESSWADE VE ELETRICIPAPE E A OPÇÃO NUCLEAR

O padrão de vida e o n£ve£ de industAialização de um pata estão intimamente

relacionado* com o consumo de eJLeJOu.cida.de.. Se o Zrasil capina elevar o padrão

de vida de 4eu povo ac?4 atuou nZve-tá do^ países desenvolvido*, *erã neces*ÓAio

um grande aumento na *ua capacidade, de. geração de eletricidade. A**im, a energia

de £is*ao e, dentre ai opções disponíveis, a mais importante. Em todo o mundo,

mais de vinte países optariam pela eneAgix nucteoA. Alguns *ão avançado*; outAo*

*Õo meno* desenvolvido* do que o Brasil. Algum *ão guandu e rico* em recurso*

muito* *ão pequeno* e com pouco* H.ecuJi*o*. lodo* &**&* paZ&e* e*th~o

pfwcuAando, e vendo na eneAgia nucleoA, a *olução paxá o* problema* de exieKgia. a

caxto e longo pfiazo*.

A atual capacidade, de geAação no BMLAÍI ej*txL em tonno dí 44 Gtil, ou me.no* de

0,4 feW poK habitante. K* fiecentz* taxa* de aumento de demanda *ão de. 7 a 101 ao

ano, que xeouzAem um aumento na capacidade de. geAação de. 3 a 4,4 GW ao ano.

Companativamente, a* capacidade* de geAação no* pal*ej* desenvolvido* da Eu

h J» • òão da ondem de 1,4 few pox habitante e poK volta de 2,9 few no* EUA. PaAa

> o conòumo de. eletricidade no &ia*il atinja o atual nível dt**e* paZ*e* euAo_

f ti, *eÁá necz**ÓAÍo uma capacidade de. geAação total da ondem de 160-170 01», ou

, uma capacidade adicional de 110 Gdl.

Se o Btuuil cAe*caA a uma taxa média de 7% ao ano, todo o potencial hidAz

estimado em toKno de ti3 Cti), estoAia comprometido pox volta do ano

1012, *e a opção fan apena* poA usina* hidAeZêXAÁjca*. Se i**o OCOKAZA, e considç

fiando que paxá cada MSti de energia continua instalada e nece**ã\io a inundação,

em rnêdla, de 3 km2 de ÕAea, teremo* uma ÓAea total inundada maior do que a do

Estado de São Paulo.

OutAa opção *ão usina* a óleo combustível e gã* natural; entretanto, estes

recurso* *ão limitado* e caro*, devendo *er reservado* para outAo* £ów como, por

exemplo, transporte., uso doméstico e matérias prima* es*enciai* para varia* in

dustAias.

Uma terceira opção é o carvão, que é um potencial relativamente alto, ma*

que. tombem apresenta muito* problemas, tais como chuva ácida, emi**ão de diJóxido

de. carbono e tran*porte. Além dis*o, o carvão nacional tem grandes pouibilida

de* de *ub*tituir o Óleo combustível. De acordo com a Eletrobrá*, a parcela de±

tinada a geração de energia elétrica dependeAã de u*o* mais nobres do carvão. Em

19&2, a EletAobras concluiu que a terça parte da* reseAva* calculada* de carvão

vapor útil peAmitiria *ub*tituiA o olzo combustível, *e consumido ã taxa daquele

ano, por mais de 60 ano*. Vt**a iorma, o* dois terço* restantes que poderiam *er

destinado* ã termeletricidade, consideAando o nível de conhecimento da* disponi
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bitidades daquele ano, \esultaria. em uma potência termelétrica instalÃvel de

S< OU que poderia produzir 2S,5 Gblano de. energia fairme durante trinta ano A, o

que não poderia ser considerado significativo a longo prazo pana uma taxa nazoã

vtt de. crescimento do desenvolvimento econômico.

fona. estas opções, existem ainda várias outras pana a geração de eletricida

dz em pequena escala ou proposições especiais:

Energia solar: tecnologia pana a geAação elétrica em pequena eAcala é di&ponZ

vet, maò o coito e. alto. Pana uma gnande zòtação de geAação etéthÀ.ca, a tzcnolo^

gia não í bem estabelecida e a zxlginda de gxand&ò a\eaò limita a uZitização dei

ta (Joníe de. eneAgia..

EneAgia eólica: disietamentí Aimilasi ã iolax, que. é dependente do clima. Sua. ati

lização ieriã limitada ã ptquena escala, com aplicações especiais e sociais.

Tonça manemotfiiz - Gnadiente térmico dos oceanos e. comentes oceânicas: o poten

dal energético destas fantu e aíXo, mas a tecnologia e. grandemente desconheci

da, e o custo ê extremamente, alto, alem da localização estar muito distante doò

centros consumidores.

Energia geotérmica: o potencial ê limitado.

Biomass&t contribuições importantes em algumas formas de znergiu poder ser espe

nadas, conforme demonstrado pelo projeto do álcool. Entretanto, a necessidade de

grandes extensões de terra e o con&tito com a agricuttura serão fatores timitan

tesf mesmo no Brasil. Para a geração de eletricidade, não se pode esperar uma

contribuição significativa desta lonte.

Hestam as reservas uranZ^eras, as quais, dependendo da maneÁra como £orem

utilizadas, também poderão ser esgotadas completamente. As estimativas da

NUCLEBRÂS indicam reservas num total de 300 mil toneladas de U308. Considerando

os parâmetros de gerência externa do CÍJCIO do combustível e as caracterlstÁjjxs

operacionais de. uma usina PWR [do tipo de MIGRA I I ) , o consumo de cada PWR duran

te seus 30 anos de vida útil é cerca de 5400 toneladas de urânio natural, ou se

ja, 6350 toneladas de U30a. Com e^te. consumo pox usina e com um fiaton de recupe

nação de jazidas de 65%, as reservas uranZ^eras estimadas permitem a instalação

de 30 unidades de PWÍis dn ),i GWe, totalizando 39 Qftíe instaláveis. Dal, então,

todas as nossas reservas energéticas estarão comprometidas e, tombem, o nosso

des envolvimento.

Considerando-sz todas as fontes dz zneAgia viáveÁs {< 300 Gtí), não sz impor

tando com os efeitos advoMos no ambiente e saudz humana e com o esgotamento das

reservas, e considerando o obvio aumento da população brasileira, não conseguire

mos atingir a mkta.de do atual nZvzl dz desenvolvimento dos EUA nem nos próximos

60 anos (a capacidade atual dz geração dos EUA z dz ~ 600 GW, sendo aproximada

mente 70 GhS de origem tznmonuclzar).



A$ontunadamente, o Bnaiil possui abundante reservas de tôxio [mais d& 1 mi

Ihão de toneladas), que adequadamente utilizadas com as izservas de. urânio nos

Keaton.es regzneradones rápidos, o nosso potencial energético tonna-se pnaticamen

-te infinito. Apenas pana se teA uma idéia: uma vez que quantidades Suficientes

de unânio e tonic (em tonno de Z00 mil e 100 mil toneladas, nespectivamente] ti

veAem òido minznadas e armazenadas, nenhuma mineração adicional seria necessária,

e toda a eletricidade consumida no Bnasil estaria garantida pon séculos. Um

cafiacteAZiti.ca impoitante. do uòo do toiio noò leatoxeò rúLpidaò e que estes tipoò

de leatoxes toAnam-òz inesientemente. miuito mais òegufioi> do que. aqu.eX.es existentes

atualmente em opeAação ou em fiase de co>iòtwção no& paZòes desenvolvidoò. A &olu

cão a tongo ptazo pasia o problema do òuphÀmento de eletricidade ê, então, adqui

- lá as tecnologia* nzcesòãsUas pata a melhoi utiLLzação da eneAgia nucleoK, base

nda em Keatoies xãpidoA, e, no meÀo tempo neconfieA ãs usòia-i WidKelJitxicas e tei

melêt/Ucas de combuòtZveis ^ÓòòeÁs. A utilização em pequzna escala de outAas £on

tes também deve *eA pftomovida.

Experiência* de outAOò paZ&es mootxam quz t>ão nzcesiãniaò de 30 a 40 anoi

pana. && desenvolve* a tecnologia pana a utitização de neatun.es nlpidoò nas aó-í

nas comeAdais. Nestes palies, o de,&envolvijnznto e con-iidenado em tn.es &ases. Na

pnÀjMÁAa. iase, e con&tnuldo um ou mais neatones experimentais pana. a aquisição

de tecnologias básicas. Na òegunda, e con&tnuZda uma pequena usina pana a veni^i

cação pnãtica daò tecnologias exigidas. Na tenceÀAa faase, tão construídas a& usi

ncu> comerciais.

No pnognama de desenvolvimento pnopoòto peloò pesquisadores do IEAv pana o

f.ijXuro abastecimento energético do Bnasil. Tonam inconponadas duas modificações

no esquema mencionado acima:

Vlimeira: na segunda ^ase, senão construídas algumas unidades de pequenas usinas

pana estabelecer tecnologias e demomtnan a segurança e confaiabitídadt da tea

tones. Estas unidades serão pnojetadas com bastante constnvantÁsmo e com envase

particular na segurança inerente. A medida que as tecnologias ipnem anadwizcendo,

b'znUo introduzidas usinas maiones e mais econômicas. Estas uiinas penmitiriam su

pi 'A o abastecimento dz energia na zvzntualidadz de. um ch.zsciment.0 acima do non

nv.í da taxa dz consumo nos pnõximos 10 a 25 anos. Nota-se, quz, desta ^orma, o

Siasil jã podzná. estar pnzpanado paxá ^onnzczr energia antes mesmo de iniciar a

tiAceira ^asz [construção dz glands centrais baszada-í no nosso neaton negenera

doK binãrio}.

Stauida: a utilização do tónio e ínconponada como uma ponte integnal do sistema..

AÍV.", de apnovzitan c nzeunso doméstico e aumentar a bcu>z zneigztica., a utiliza

\àu do tónio mzthona. a segurança imrentt dos leafatei.

A seguir, são mostrados os objetivos das três ^aiei do pnognama pnoposto z

<zi amactenliticas gerais do* nzaton&s dz cada
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PRIMEIRA FASE
REATOR KÂPIVÕ EXPERIMENTAL

(RRE)

OBJETIVOS: - aquisição de tecnologia* bcL&icaò
- desenvolvimento de comba&tlvtii e componentes pojvx. usinai

CONJWLE

SEGURANÇA

NÚCLEO

REFLETOR/BLINPAGEM

FEIXE VI COMPENSAÇKO

DE REATIVWAVE

Annanj o do& ÍZÍXQJ, no RRE

Volume do núcleo
Altuna do núcleo

Viâmetn.0 equiva
lente.

NQ dz^ fazixzò
combustíveis

NÇ de. vanztas
po\ feixz

Viânztno da. vanzta

Combustível mztá
tico

Enniquzcimznto

ínventánio de
ünânio

: 77 tUAoò
: 45 cm

: 47 cm

: 55

: 37
: 7,5 mm

: mu
i 14% de 2 3 5 Ü

t 355 fed

KÇ dz izixes de ban
fiai de contxolz

NÇ de feixes pana com
pzn&açao de xzatividã
dz

Punação dz um ciclo
dz opznação em pie
na potência :

54

$100 dias

fluxo napido czntnal i ~2,Ox10lsn/cm2A

Potência : 40



SEGUNDA FASE

REATOR PARA PEQUENA USINA

OBJETIVOS: - inicio da utilização doò izatonzò nâpidoò pana. gestação dz zlztxi
cidade

- zÁtabzlzcimznto de tzcnologiaÁ

- dzmonbtxação da òzguAança e con^iabitidadz

- inicio da utitização do

pana. a tzKczina

NQCLEO INTERNO
JUUUUUUUUUUUUUULIJL ENt/OLTtfRIO RAPIAL

FEIXES PE CONTROLE

FEIXES PE SEGURANÇ/

Avianjo do núclzo do KzatoK a meXal líquido (RML)

CaAactzAAÀtccai:

Potznda

AlXuAa do nuclzo

Volume.

Imzntã/Uo dz uAÂnio

HQ dz ^zixzA dz baA
naA dz contAolz

N? de ^zixu dz com
buitlvzt no nuclzo
intzAno

: 1000 m[t)

: SO cm

: 2 ,5 m3

: 9 ton.

: 19

: 10%

N? de deixei combmtl
vz-U no nucle.0 zxtzAno

NQ dz vanztai pox fazixz

Tempo dz nz&idzncia.
[diat> dz potinciM. ple.na)

EnAlquzcimznto do NI

EnAiquzcimznto do NE

Combu&tlvzl mztãUco

ViJàmztAo da vaAzta

90

169

600

-30%

U/Zfi



TERCEIRA FASE

REATOR PARA USINA CENTUL

OBJETIVOS: inicÂoA z zhtabeJLzcox um òl&tema pzKmanzntz dz gestação dz zlzViiciÀadz

baleado em KzatoxzÁ Kapido& utilizando uxânio z tonio.

J^UJOÒUÒÍÜQQU^IJULQ
XJÜL NÚCLEO INTERNO(NI)

HQCLEO
EXTEKNÕ(NE)

AnAanjo do MIOXQK Ktgzn.eha.doK biriõvUo (RR8J

Potência

me"
tãticol

HÇ dz

: 1000 Mie)
Núclzo
intzKno
Núclzo
ExtzK.no
r- » ^ - • 238 , , 232_ ,

En\toltoKxo& i U ou Th
CombuAtZveJt NI ; 222
CombuAtZvzl NE : 192
ContKolz
Envott.Xadíal

Volume do núcleo

do núclzo

37
162

s 5 , 3 m3

: SO an

ViâmztAo da vaKzta
combu&tZvzl : i mm

NÇ dz vaKZtaA dz com
bw&tZvzl poK £zixz : 271
Potência mídia
linzoK : 534 W/cm
Ma&&a combu&tlvzl NI : / 3 , 5 t o n

combuAtZvzl NE : 11,6 t o n



CONCLUSÃO

O pxogxama pxopoAto visa Aoludonax o pxoblema do abastecimento eneAgético
paxá o &utuAo do paio. Todas as noAAas xueAvaA podeAÕo não 4 e/t Acidentes paxá
um £utuxo não muito distante, principalmente Ae não &oxem utilizadas xacionalmen
te.. PxecisamoA teta*. pxepaxadoA pata isso.

Paxá o noAAo PaZt> atingiu independência da tecnologia estrangeira, Aexá ne
cz&òifUo detwnòuwão do gov&nno, um guando, empenho em puquÂ&a e de&znvolv-imzn
to, Munindo a participação de todaò a& in&tutuicõzA dz pi&quuL&a e univesuidadeA
e um eomenio da comunidade, cientifica.

Não e de. inten&A&e. de algunò poliu que. o Zfuuil domine, o ciclo do combu&tl
vzl nuctzoA e nem que. desenvolva a tecnologia de neadtoKeA lâpidoò. loto pofique,
no úutunc, òexã um impontadoi a m&noò de u&inat> tão COHOA e certamente não condi
zznttò com a melkox utilização de nona* KeAeAvaò.

Supondo que o cAticimcnto de noòòa economia não 6&ja a uma taxa acima da
normal, o& noAòoA potendaió hiduelvüiico e cafibonZieno poderão ga/iantiA o aba&tz
cimento energético ate o ano 2015 [daqui a li anoò). A utilização plena dutaò
Keòzxvaò, ponom, cau&anÃ inundaçõu de ã\eat> enotanzò, chuvaò acidaò, emiiAÕu de
diõxido de caxbono, etc, com e^eitoò negativo* ÒVÚJOÒ no meio ambiente e òaúde
humana.

Tzm Aido moòtnado que., no* paZ&ti avançado*, o desenvolvimento em ttóò £a
Ats de fitatoKeA tvtgenexadoneA lapidou leva de 30 a 40 anoA. Vt acoido com o pKo_
giama pfvopoAto peloA peAquiAadoxeA do IEAv, na Aegunda áaòe, OA pequenas usinas
já podvtão conVUbuiA. com eletricidade antes de se inicioA a texceina etapa.

Caso o noAAo exescimento econômico Aeja acima do nournal noA pfujtimoA vinte,
anoA, o Biasil terix, infelizmente, de impoKtax mais alguns Keatsi/ies nuct.eaA.es
{como os de Angxa), até que os noAAOA poAAam entAoA em opeAacão.

Como em todas as atividades humanas, OÒ KÍACOA em usinas nucleates existem.
0 público não imagina o quanto Aão pequtnoA devido ã alta tecnologia envolvida
e, poK ÍSAO, não aceita a eneAgia nucleoA.

OA AeatoKes xegeneAadoAes xapiAoA que. estão Aendo pesquisador no IEAv Aão,
inexentemente, OA mais AeguxoA e podexão ^oxnecex eletAicidade pox VOAÍOA Aecu
IOA, toXnando o noAAo potencial enexgético poeticamente, infinito.


