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SUMIAKY 

This work was presented by the Brasilian Nuclear 

Energy Association - ABEN during the meeting of May 9th of 

the GT Pronen-Grupo de Trabalho do Programa Nacional de 

Energia Nuclear created by the decret 9919i of March 27, 90. 

The political subject named convertion of nuclear 

power plants into natural gas plants is analysed. The 

conclusion calls for the total thecnical impossibility rf 

such "convertion". 

The term reconstruction is sugested in substitution 

to the term convertion. Complete and actual data with figures 

of the reconstruction, in USA, of the Midland units 1411 i.̂  

presented. 

The case of Montalto Di Castro plant, in Italy, 

where no work at all was performed is analysed. Considerations 

concerning the use of natural gas in the brasilian energy 

matrix is also presented. 

> 
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SUMÁRIO 

O trabalho foi apresentado pela ABEN ASSOCIAÇÃO BRA 

SILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR na reunião de 09/05/90 do GT PRONEN 

Grupo de Trabalho do Programa Nacional de Energia Nuclear cria 

do pelo decreto 99194 de 27/03/90 

A tese política de conversão de usinas nucleares em 

usinas a gás é analisada sendo mostrado a total impossibilida 

de técnica da dita "conversão". É sugerido a troca do termo 

conversão por reconstrução e são fornecidos dados atuais sobre 

a reconstrução das usinas de Midland I e II nos E.U.A. O caso 

da "conversão" inexistente, da usina de Montalto de Castro, na 

Itália, é abordado e são feitas considerações sobre o uso do 

gás natural na matriz energética brasileira. 

14 páginas de texto e 5 de figuras 

Autor: Mario Sergio Paranhos de Lima Porto 



ÇONVEBSJK) DE USINA NUCLEAR EM USINAS A 6AS NATURAL; 
DESFAZENDO A DESINFORMAÇÃO 

1- Introdução 

Desde meados de 1989 os técnicos da área nuclear estRo 

perplexos com a proposta lançada, em grande estilo na imprensa, 

por militantes do Partido Verde em que se propunha a conversão de 

usinas nucleares em usinas térmicas a gás natural. 

Para todos os que estão de alguma forma envolvidos no setor 

nuclear, mesmo nao estando diretamente ligados à parte técnica, 

esta proposta traz uma série de contradições no seu conteúdo. 

Bastaria uma análise simplista dos "lay-outs" dos dois tipos de 

instalação para concluir-se, que o termo conversão está sendo 

usado com claros objetivos políticos. 

Alega-se que a "conversão" teria sido realizada com sucesso 

em dois paises, Itália e Estados Unidos. 

A Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN) no intuito 

de trazer à comunidade cio, tifica a verdadeira versSo dos fatos 

pesquisou o assunto, indo às fontes que poderiam, por 

participação direta, informar sobre esta matéria: Midland 

Cogeneration Venture, em Midland USA e os responsáveis pela usina 

Montaito Di Castro, na Itália. 

2- Considerações gerais 

Antes de entrarmos especificamente nos dois casos 

mencionados como "conversão" de usina nuclear para usinas a gás 

natural, é importante tornar claro alguns pontos, para que o 

termo conversão, usado de forma enganosa por opositores da 

energia nuclear para fins pacíficos, tenha seu entendimento na 

acepção correta de seu significado para os casos em questão. 
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Quando se diz para o público em geral que uma usina nuclear 

pode ser "convertida" numa usina a gás natural, . a primeira 

impressão que é transmitida ao público leigo é de que seria 

possível converter uma usina nuclear em uma usina a gas natural 

pela simples troca do combustível. Ê exatamente neste ponto que 

existe o completo afastamento da técnica e se configura o aspecto 

politico desta questSo. NKo existe possibilidade técnica de que 

os sistemas nucleares primários e auxiliares de geraçKo de 

energia sejam de alguma maneira aproveitados numa planta de 

geração térmica seja qual for o combustível nao nuclear 

considerado para es ca planta. Portanto, deve ficar bem claro, 

como ponto de partida, que a conversão de que se está discutindo 

implica necessariamente em abandono de todo o circuito primário e 

seus sistemas auxiliares, bem como das respectivas construções e 

instalações. 

Efetivamente, as únicas partes que podem ser aproveitadas de 

uma usina nuclear em uma conversão deste tipo, mesmo assim de 

forma precária, sBo as relativas ao grupo turbo-gerador e seus 

sistemas auxiliares, evidenciando-se a impropriedade do termo 

conversão. Trata-se na realidade de uma reconstrução. conforme 

detalharemos a seguir, ao relatarmos o que ocorreu no caso da 

usina de Midland com uma perda de US$ 2.6 bilhões dos US$ 4.2 

investidos entre equipamentos, materiais e serviços do oonstruçKo 

e montagem nos prédios dos reatores e auxiliares das unidades 

Midland 1 & 2, com o abandono de todos os sistemas que a 

caracterizam como de geração nuclear, além dos investimentos 
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adicionais de cerca de US$ 1 bilhão que forau necessários. 

A pergunta que se faz é: Por que esta adaptação tem sido 

denominada "conversão" ? A ABEN pretende demonstrar com o 

presente relatório que a resposta a esta pergunta deve-se a 

razões políticas, de grupos interessados em confundir a opiniHo 

pública, induzindo-a a pensar que cora um simples e indolor 

toque de mágica é possível trocar-se energia nuclear por gas 

natural predispondo a sociedade a rejeitar, em última instância, 

qualquer tecnologia de origem nuclear. 

3- 0 caso The Midland Cogeneration Venture 

3.1- Orna breve história 

Em 14 de Dezembro de 1967 o primeiro projeto de cogeraçao 

nuclear para fornecer eletricidade e vapor de processo a 

planta de Midland, foi anunciada pela Consumers Power Company e 

pela Dow Chemical Company. 

Apôs 5 (cinco ) anos de controvérsia legal, em 15 de 

Dezembro de 1972 a Comissão de Energia Atômica (AEC) emitiu a 

licença de construção. No outono de 1974, os principais 

equipamentos pesados, um gerador de vapor e o vaso do reator, 

chegaram ao canteiro. 

Anos de condicionant.es de licenciamento e pendências legais 

foram resolvidos em 1978 quando a Suprema Corte, unanimemente, 

manteve a validade da licença de construção. v i Março de 1979 o 

projeto Midland estacionou, tal como a totalidade do comércio e 

da indústria nuclear norte-americana, por força das implicações 

regulatorias, das relações com o público e das questões legais e 

* agradecemos à SBEF - Sociedade Brasileira de Economia Física 
a colaboração valiosa nas informações sobre este tema. 
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financeiras que vieram no caudal do acidente de Three Mile 

Island. Ao final do ano de 1981, a usina de Midland estava 75% 

completa, incluindo engenharia e construção. 

Três anos mais tarde, em Julho de 1984, a construção da 

usina nuclear de Midland foi interrompida e os operários 

demitidos- A planta estava 85X completa e a Consumers Power havia 

investido US$ 4.2 bilhões no projeto. 

3.2- O destino do patrimônio da Osina de Midland 

Em 1 de Novembro de 1985 uma nova administraç&o da Consumers 

Power, o quarto maior conglomerado de concessionárias do pais, 

decidiu que um estudo deveria ser conduzido para avaliar as 

possíveis opcoes para o futuro dos ativos da planta de Midland. 

O resultado destes estudos, finalizados em 7 de Abril de 

1986, podem ser resumidos em três opções: reconstrução para uma 

planta a gás natural, reconstrução para uma unidade a carvKo, ou 

abandono da unidade com a conseqüente compra da eletricidade 

necessária de outras fontes. A adaptação da planta de Midland 

para uma planta a gás natural com ciclo combinado foi recomendada 

pela Consumers Power à Michigan Public Service Commission (MPSC). 

Dois meses depois, a Dow Chemical Company e a Consumers 

Power firmaram um acordo, em principio, para formar uma sociedade 

com a finalidade de adaptar a planta de Midland, a qual 

forneceria vapor e eletricidade para a Dow's Michigan Division e 

eletricidade para atender a demanda crescente dos usuários da 

concess i onár i a. 
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A permissão para adaptar a Central de Midland para gas 

natural foi assegurada em Outubro de 1986 pelo U.S. Department of 

Energy's Economic Regulatory Administration, a qual aprovou uma 

isenção ao Power Plant and Industrial Fuels Use Act of 1978. 

Nesta mesma época a MPSC concordou e» permitir & Consumers Power 

aplicar até US$ 50 milhões sob a forma de fundos isentos de 

impostos para iniciar a adaptação. 

A Consumers Power e a Dow Chemical assinaram os acordos 

definitivos em 27 de Janeiro de 1987 e formaram a Midland 

Cogeneration Venture (MCV) Limited Partnership para adaptar a 

usina de Midland. A Rofan Energy, uma subsidiária da Dow, foi 

admitida como acionista limitado no projeto. As subsidiárias da 

Consumers Power contribui ram com. USÀ JL£ bilhões em aÜYjas fjj£fiS 

SACA integralizar 4S& de participação na sociedade. 0 acordo 

terminou com as controvérsias entre os dois litigantes com 

respeito à construç&o da usina nuclear de Midland. 

Ao fim de Março de 1987, a MCV selecionou o Setor de Energia 

da Fluor Daniel, uma unidade da Fluor Corporation, para projetar 

e adaptar as instalações. A Micogan Limited Partnership, uma 

subsidiária da Fluor, concordou em se tornar acionista na MCV. Um 

quarto sócio, uma unidade da Asea Brown Boveri, MEI Limited 

Partnership, concordou em Julho em se tornar também BÒOÍO da MCV. 

A Asea brown Boveri Energy Services foi escolhida pelos sócios da 

MCV para fornecer 12 geradores de turbinas a gás. 

O primeiro suprimento de gás natural para a MCV foi 

garantido durante o verHo de 1987 a partir de fontes domésticas e 
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do Canadá. Uma subsidiária da Panhandle Eastern Corporation, a 

Source Midland Limited Partnership, concordou em se tornar 

acionista ordinário da MCV. Logo em seguida, os sócios da MCV 

garantiram compromet imento dfi UB gPBSOrcio dfi bancos EAT.A 

financiar ajfcs USÈ Q5Q BllhQg? SACA construir A IQSSOSXSMQI, isto 

é, apenas pira a parcela relativa às novas obras no canteiro. A 

Coastal Midland Inc., uma unidade da Coastal Corporation, 

concordou também em se tornar acionista ordinário. As 

subsidiárias da Panhandle Eastern and Coastal supririam o 

transporte de gás para a MCV. 

Em fins de Setembro de 1987, a C-E Midland Energy Inc., uma 

unidade da Combustion Engineering Inc., concordou em se tornar um 

sócio limitado t;a MCV. A Combustion Engineering's Power Systems 

Group foi selecionada para fornecer 12 geradores regenerativos de 

vapor. 

O lançamento oficial da MCV realizou-se em 12 de Outubro de 

1987, em uma cerimonia bastante concorrida com representantes do 

governo estadual, associações nacionais de comércio, principais 

clientes e representantes da comunidade local. 

0 suprimento final de longo prazo, para fornecimento firme 

de gás para a MCV foi contratado de fontes Canadenses e 

Domésticas durante o ver8o de 1988. Nesta ocasiHo o» registros 

mostravam uma queda na margem de reserva de energia das 

concessionárias no sistema elétrico de Michigan para um perigoso 

Índice de 9%. 
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3.3 A Reconstrução 

A reconstrução no canteiro começou en 4 de Abril de 1988. A 

primeira grande peça de equipamento, ua g >rador a turbina a gas, 

chagou ao canteiro em 12 de setembro de 1988 de Baden, Suíça, con 

antecipação ne data contratual de entrega. 

A construção da planta da MCV atingiu «ais de 80% de 

progresso em 10 de Novembro de 1989, com a instalação da âlciaa 

das 12 cftaaras de descarga. Ao fin de 1989, a Michigan Public 

service Commission concordou em permitir a Consumers Power 

adquirir 870 megawatts de potência da MCV a una taxa de 3.77c poi 

ki lowatc-liora. 

A MCV iniciou sua operação conercial às 23:00 Hs do dia 16 

de Março de 1990, ao conpletar todos os testes finais requeridos 

nas 8 prineiras turbinas a gás e na turbina a vapor da unidade I 

da antiga usina nuclear, e começou a gerar eletricidade para 

clientes da Consumer Power e para a Dow Chemical. As luatro 

turbinas a gàs restantes estKo programadas para entrarem em 

operação no segundo trimestre de 1990. 

A figura X-l nostra una vista geral do sitio das instalações 

da MCV, onde pode ser notado a existência dos dois prédios dos 

reatores das antigas unidades nucleares Midland 1 & 2, o novo 

prédio das turbinas a gás e as redes de vapor que levam o vapor 

de processo para a planta química do Complexo Dow. Com relaçfto 

aos equipamentos nucleares, uma parte foi vendida pela MCV e o 

resto est* simplesmente depositado nos antigos prédios da unidade 

nuclear. 
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A figura 3.2 apresenta um corte da turbina a gás da MCV, 

explicando o funcionamento da planta de cogeraçac. As doze 

turbinas a gàs, cada uma de 85Mw produzem 1020 megawatts 

elétricos que se somam aos 350 Mw fornecidos pela turbina a vapor 

da antiga unidade Midland I, atingindo um fornecimento total de 

1370 Mw. 0 vapor é fornecido pelos doze geradores de vapor 

regenerativos, instalados na descarga das turbinas a gàs. A 

produção de vapor é de 600 t/h dos quais 272 t/h sSo enviados 

para a planta da Dow. 0 consumo de gás natural para produzir os 
o 

1370 Mw é de 4.1 milhões de wr por dia, este valor será elevado 

para 5.8 milhões em 1994 para atender as quantidades necessárias 

de vapor de processo para as aplicações industriais. A turbina a 

vapor da antiga unidade Midland II, nSo está sendo utilizada 

servindo como reserva para uso em stand-by. Esta unidade é a 

maior planta de cogeraçáo em serviço nos Estados Unidos. 

A figura 3.3 mostra o complexo de suprimento de gàs natural 

para a MCV, mostrando o suprimento canadense e os rlantro do 

território americano. 

0 quadro 3.1 mostra a relaçSo de sócios no empreendimento 

MCV. 

3.4 - Conclusões sobre o caso Midland 

0 empreendimento de adaptação das usinas nucleares de 

Midland para utilização de gàs natural, como pode ser visto das 

informações ora divulgadas, deve ser classificado como uma 

construção nova e jamais considerado como uma conversfto, como 
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querem fazer crer aqueles que insistem na utilização deste termo 

para qualificar usinas a gás construídas nos canteiros de usinas 

nucleares desativadas ou qu^ sequer chegaram a entrar em 

operação. 

Qs. seflvúntea aspectos específicos ú&xsm ssz considerados no 
casa das Usinas de Midland: 

1- Abandono de componentes e instalações nucleares que 

atingem um total investido de cerca de ÜS$ 2. 5 

feilhfiss; 

2- Utilização de uma das turbinas a vapor da usina 

nuclear com potência parcial e permanência da outra 

turbina em "stand-by" como reserva; 

3- Confluência de gasodutos já existentes na região, 

facilitando o suprimento de gàs; 

4- Cogeração de eletricidade com vapor de processo; 

5- Proximidade de um complexo químico de grande porte e 

6- Criação de uma Companhia com participação acionária no 

empreendimento com forte aporte de capital próprio 

(US$ 1.5 bilhões) somado a um aporte de US$ 650 milhões 

por financiamento bancário 3omente para as obras no 

canteiro. Q ±o_tsl do investimento afeings cerca de. UJ?$ 1 

Portanto, um conjunto de fatores específicos da situação em 

Midland, U.S.A., contribuíram para a decisão de efetuar esta 

adaptação e a perda gerada pela alienação ae equipamentos será, 
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QUADRO 3.1 

MCV 
íiC7 XAAIWSL CURTAMi&j 

CKS Energy Corporation is a $3 billion (talas) diversified energy 
e u f any vith businesses engaged in the distribution of electricity and natural 
gas, Interstate storage and transmission oi natural gas» oil and gas exploration 
aad production, independent power generation and utility services. CHS Energy 
Co*potation*a principal aubaidiary ia Cnmsumei» Pomar Company, Michigan's 
largaat utility, tha nation's fourth largast eonblnatlui utility and th« MCV's 
largest alacexie customer. 

* I * 

The Dow Chemical Conpany operates plants in 150 locations and has 
•ora than 160 sales offices in 31 countrias. Dow developer produces and sells 
a wide range of basis chemicals, plastics, pharmaceuticals* agricultural 
ehealcals and specialty products. Dos la one of the world*a foremost chemical 
companies and tha Michigan Division in Midland uses MCV steaa and electricity 
for nanufsecuring processes and power. 

i f f 

Panhandle Eastern Corporation, headquartered In Boneton, Texas, 
operates oaa of the nation's largast Interstate natural gee pipeline systems, 
providing natural gas to the Midwest sad northeast markets. Two of its 
subsidiaries, Panhandle Eaflttse Piys Use-Ctspasy in* Tiuukline Gas Company, 
will provide 95 million coble feet per day of gas transportation to the XCV. 

## I 

The Coastal Corporation is a Houston-based diversified energy 
holding company. It has consolidated aaeets of more than fê billion and 
subsidiary operations in natural gas transmission end storage, oil and gas 
exploration and production, refining and marketing, coal and chemicals, and 
independent power production. A Coastal subsidiary will provide up to 40 
million cubic feat per day of gas transportation for tha MCV. 

' # # 

Asea Brova Borer1, Inc., with sales pf approximately V billion 
and seee 35,000 employees la the United States, provides product» and services 
for power, automation, environmental control, mass transit and other markets. 
ABO is the supplier of the 12 eas-fired turbines powering the MCV. 

# I # 

mMKisuMmtmãmuamnâm i _ 
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flvor Corporation 1» «a international contractor with a proven 
taeord of eoapletlng project! ahead oi schedula and under budget. Fluor 
Daniel, lac. Thorn Corporation's principal subsidiary, la an engineering, 
conatrvction and tachnical sarvieea coapany with aoxe than 50 office* around 
the world. Fluor Denial deei§n«d and ceaattucted tha HCV. 

f # # 

Conbuation Engineering, Inc., la a Stafford. Connecticut-baaed 
firm providing engineered product», syatans and warricaa to the worldwide power 
ganaratlon, pxocaa» and public «actor marker*. Conbaatlon Baginaaring supplied 
th* 12 bant recovery ataan generators In oparttion at tha MCV. 

# I f 
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segundo informações obtidas com a MCV, parcialmente amortizada 

nas tarifas praticadas. 

4- O caso da Usina de Montaito di Castro na Itália 

A usina nucler de Montalto Di Castro, situada a cerca de 110 

km de Roma, foi interrompida ao atingir 75% de progresso em sua 

construção, em Agosto de 1988. 

Esta decisão foi tomada apôs a intensa discussão parlamentar 

que se seguiu ao Referendum popular de Novembro de 1987, cuja 

resposta popular foi negativa, à indagação sobre a contratação 

novas usinas nucleares na Itália. Apesar do referendum não ter 

abordado a questão das usinas em construção, a pressão dos 

ambientalistas forçou o parlamento a estender a decisão, afetando 

a usina Montalto Di Castro. 

Baseado nas discussões que se seguiram, o Ministério da 

energia decidiu construir uma usina a gás natural próximo à usina 

nuclear, a cerca de 2 km. 

Em maio de 1989, a nova planta sequer havia sido iniciada 

nenhum contrato tinha sido adjudicado e enormes disbussOes eram 

travadas, pela Companhia Elétrica Nacional (ENEL), com relação 

aos novos gasodutos necessários para levar o gás ao local da nova 

planta. 

0 estudo preliminar indicava um aproveitamento de 1 a 2% das 

instalações das antigas unidades da usina nuclear, basicamente 

algumas oficinas, laboratórios e escritórios da administração. A 

central nuclear era constituida ae duas unidades de 500 Mw cada e 

a nova usina seria composta de unidades a carvão, óleo e gás 

* agradecemos à SBEF - Sociedade Brasileira de Economia Física 
a colaboração valiosa nas informações sobre este tema. 
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natural com uma potência total de 3300 Mw. 

Em Montalto Di Castro não há previsão para utilização das 

turbinas a vapor das unidades nucleares. Neste caso o termo 

conversão é ainda mais absurdo, comprovando de forma definitiva a 

intenção clara da exploração da desinformação para atingir 

objetivos políticos. 

5- Os Eapreendimentos Angra 2 & 3 e a "ConversHo" 

A primeira vez que se mencionou a hipótese de "conversão" 

das usinas nucleares de Angra em usinas à gas natural, aconteceu 

ao final de 1986, em uma entrevista do Deputado Estadual Carlos 

Mine ao jornal Gazeta Mercantil, na qual o Deputado afirmava, "<> 

projeto ejíá praticamente pronto", acrescentando que "duas 

empresas das quais nào posso revelar os nomes fizeram 

levantamentos, permit indo que o gás naturalf vindo de um gasoduto 

que passa perto da usina, fosse aprovei todo",Nesta ocasiSo Mine 

apontava um custo de US$ 400 milhões para Angra I e afirmava 

serem inferiores os custos para Angra II e Angra III'. 

Esta hipótese excitou os militantes do partido verde, pelas 

razões apontadas acima, e na sua edição de 21/05/89 o Jornal do 

Brasil informava, no contexto de uma matéria sobre o Programa 

Energético do Partido dos Trabalhadores (PT), que o jornalista 

Fernando Gabeiro encontrovn ne no Tf Alio porá vinitor o iiüirm do 

Montalto di Castro e estudar o modelo italiano de conversão. 

Conversão, esta, que nao houve. 

Constatamos, então, a m&neira leviana pela qual este assunto 
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foi levado ao grande publico. Números foram inventados para o 

investimento, seguramente sem nenhuma base, o gasoduto Campos-Sao 

Paulo, que passa do outro lado da Serra do Mar, foi considerado 

"gasodttto qnp p.i ?a per fi- Ia «5 í M.-*"'e empresas de consultoria 

"fizer a» lev ani' amento- técn icos"' mas nSo podiam ser 

identificadas. 

Embora o que tenha que ser enfatizado é a total 

impossibilidade técnica desta dita 'conversão", nao podemos 

deixar de abordar sobre a precária disponibilidade de gàs natural 

que inviabiliza, no caso especifico do Brasil, sua utilizac&o 

para geração de energia elétrica em grandes blocos. 

Aliás, tal alternativa foi desaconselhada no plano 2010 da 

Eletrobrás que considerou desencorajador, sob a perspectiva dos 

custos e das disponibilidades, utilizar-se gás natural como 

fonte geradora de eletricidade para os grandes sistemas 

interligados. Com isto haveria desvio de quantidades 

significativas deste combustível de outras finalidades 

prioritárias, previstas na portaria 1061 de 08/08/86 do CNP, o 

que resultaria em indesejáveis aumentos do consumo brasileiro de 

petróleo. 

Uma central de 1000 Mw operando com 70% de fator de carga, 

consumiria 4.5 milhões de m° de gás natural/dia o que 

representava 40% do volume conuuinido no mercado brnnileiro om 

1987. Uma central cam potência equivalente a rteracao de Angxa 

JLJJL.fi 111 consumiria a totalidade da produção nacional da gás 

naturais 
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Sabemos ser importante o aumento da participação do gas 

natural na matriz energética brasileira, mas certamente a geração 

de energia elétrica nao está entre as prioridades de sua 

utiliaaçSo. Antes de inclui-lo como alternativa de geração 

elétrica temos que canaliza-lo para reinjeção na produção de 

petróleo, substituição de GLP, para matéria prima na indústria 

petroquímica, substituição de óleo diesel em veículos, e 

substituição de derivados de petróleo na indústria. 

6-Conclusão 

Resumindo tudo que foi exposto nos tópicos acima, fica bem 

delineado o seguinte quadro: 

1- Nao existe a propalada "conversão" que nSo é outra 

coisa senão uma reconstrução"; 

2- Esta reconstrução implica na perda de todos os 

investimentos feitos em equipamentos da area nuclear e 

em serviços de engenharia, construção e montagem para 

estes equipamentos num total aproximado, no caso de uma 

central de 1300 Mw, de ÜS$ 1 bilhão; 

3- A utilização de parte do secundário de uma usina 

nuclear, na adaptação para uso numa instalação a gás, é 

feita em caráter precário, utilizando-se poroialmente o 

potência da turbina e sô se torna interessante se a 

instalação, como um todo, foi projetada para serviço em 

cogeração, fornecendo vapor de processo para 

instalações industriais nas proximidades; 
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4- A implantação de uma térmica a gás natural exige um 

sistema de gasodutos, que se nao sSo disponíveis 

requerem pesados investimentos; 

5- O consumo de gás, necess&rio para gerar uma quantidade 

de energia elétrica comparevel ao que será fornecido 

por Angra I, II e III corresponde, hoje, à quase 

totalidade da produç&o brasileira de gàs natural; 

6- As prioridades de uso do g&s natural na matriz 

energética brasileira nao o recomendam para utilização 

em geração de grandes blocos de energia elétrica. 

Acreditamos, que com estes esclarecimentos, a ABEN presta um 

grande serviço ao pais, desfazendo a desinformação, que tomou 

conta desta matéria, e dando um fim à utilização política deste 

assunto. 
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