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ENERGIA NO BRASIL 

Introduçio: 

A análise da evolução da conjuntura energética e do 

desenvolvimento econômico-social brasileiro tea caracterizado, 

nos últiaos teapos, usa dependência crônica e UM enfoque 

inadequado da oferta regional de energéticos. 

0 «odeio concentrador na distribuição foi baseado na 

excessiva valorização de alguns energéticos, perdendo-se, assia, 

o sentido da flexibilidade de atendimento ante uaa eventual falta 

destes energéticos. Estes efeitos foraa fortenente sentidos quando 

da crise do petróleo, durante a qual a nossa excessiva dependên

cia desse energético, ea que o país era dependente ea 91% e 90% ea 

1973 e 1979, respectivaaente, associada a não percepção das dispo

nibilidades regionais, acabou por imprimir efeitos dramáticos na 

economia nacional (fontes BEN 86). 

Estes efeitos se fizeram sentir mais acentuadamente na 

balança comercial brasileira, onde a conta petróleo representava 

cerca de 10% das importações líquidas nacionais em 1973 com valor 

aproximado de 638 milhões de dólares, passando para valores supe

riores a 40% no período de 1980 a 1983, atingindo cifras superio

res a 9,5 bilhões de dólares em alguns anos deste período., 

A partir desta constatação floresceu no País a filoso

fia da diversificação, calcada na regionalização e na substitui

ção energética por recursos próprios, sob um forte premissa de que 

o País poderia se desenvolver, apoiando-se, equitativamente, em vá

rias fontes de energia, desde que detivesse a tecnologia necessária 



para os seus aproveitamentos. 

Assim, foram adotadas as seguinte diretrizes: 

- Conhecer o real potencial energético do país, que 

culminou com a expansão do nosso potencial hidre

létrico conhecido e das reservas de urânio, cervão, 

petróleo e gás natural; 

- Implementar programas de substituição e conservação 

de energia dando origem ao: 

. Programa do Álcool; 

. Programa do Carvão; 

. Programa de Eletrotermía; 

. Programa de Conservação de Energia, e 

. Programa Nuclear. 

- Absorver e desenvolver as tecnologias necessári

as ao aproveitamento eficaz de todas as potencialidades energé

ticas do País. 

NUCLELETR1CIDADE ; OPÇÃO A CURTO OU HÉDIO PRAZO 

Em conformidade com estas diretrizes, o Programe Nu

clear Brasileiro foi criado com o objetivo de preparar tecnológica-

mente o Brasil para o futuro, uma vez que a nucleletricidade pode

rá corresponder a parcela significativa da energia elétrica neces

sária ao País. Esta previsão está fundamentada na comparação dos 

recursos uraníferos brasileiros com outros recursos energéticos 

(quadro 1). 0 potencial energético de urânio é mais de seis vezes 

superior aos potenciais de petróleo e gás natural juntos. 0 Brasil 

apresenta-se como detentor de significativas reservas de urânio e 

tório, apesar de somente parte muito pequena de nosso território 



t e r sido prospectado. 
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Além disto, a energia nuclear, no estágio atual de de

senvolvimento tecnológico brasileiro, pode, a curto ou médio pra

zo, trazer significativos benefícios à nossa conjuntura energética, 

inclusive através de centrais nuclelétricas de pequeno porte, pro

jetadas com tecnologia inteiramente nacional e dimensionadas para 

•s nossas reais necessidades, visando-se, principalmente, o aten

dimento de sistemas isolados. 

Estas unidades nuclelétricas tem aplicação para países 

de extensão continental, onde é inviável o transporte de energia 

para locais isolados, distantes dos principais centros consumidores. 

A ü.R.S.S. tem utilizado estas pequenas unidades geradoras para 
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•tender suas comunidades isoladas. 0 Canadá te* projetado unidades 

deste taaanho, tendo es vista a facilidade de padronizaçio na sua 

construção e a sua saior segurança na operaçio. 

Pare o Brasil, estas centrais nuclelétricas de peque-

no^porte podea auxiliar na reduçio de disparidades regionais, pro

piciando as condições energéticas para aelhorar es condições de 

vida de regiões carentes, aléa de preencher vazios energéticos 

sempre presentes ea ua país coao o nosso de extensão continental. 

Quanto ao grandioso potencial hidrelétrico ainda dis

ponível, este peraite ao Brasil preparar-se para a utilização de 

outras fontes de energia. Cabe contudo regitrar que a concentra

ção aaior das disponibilidades de nosso potencial hidrelétrico es

tá situado na região norte do País, "a grandes distâncias dos ~*1* 

cipais centros consuaidores. Esta região, devido a baixa declivi-

dade de sua superfície, vea acarretendo quando do aproveitanento 

hidrelétrico, a inundação de grandes áreas, ea detriaento ao apro

veitamento de outros recursos naturais, sejaa ainerais ou terras 

agricultáveis, ainda não conhecidas, trazendo, aléa disto, prejuí

zos ecológicos diversos. Apenas coao exeaplo, a Usina Hidrelétrica 

de Balbina inundará uma área de 112 ail hectares, coa uma pequena 

razão de aproveitamento de 2,23 KW/ha. Se o aproveitamento de todo 

o potencial hidrelétrico da Amazônia fosse efetuado dentro desta 

razão de 2,23 KW/ha, isto implicaria na inundação de uma área su

perior à do Estado de São Paulo e ligeiramente inferior a do Esta

do de Hinas Gerais. 

As formas complementares à Energia Hidrelétrica atual 

aente em utilização em condições econômicas e tecnológicas no 

mundo são o petróleo, o gás natural, o carvão e o nuclear. 

Os recursos minerais encontrados «o Brasil indicar» 

* i - " :- j~.,,>m <0r aquelas utiliza-que o gas natural, o carvão e o urânio devem ser <m *o 
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veis na coMpleMentaçio térmica, no País. Desta forMa a autonomia 

dependerá do doaínio da tecnologia de conversasio associada. Além 

disso, dos energéticos coMercializados no Mercado internacional, 

dentre o gás natural, o petróleo, o carvão e o urinio, apenas COM 

relaçio a este últiMO, o País só poderá concorrer coapetitivãmente 

se atingir o seu Maior grau de baneficiaMento possível. 

0 doMÍnio coMpleto da tecnologia nuclear é hoje Mono

pólio de alguns países altamente industrializados e, principalmen-

te, de alguMas empresas Multinacionais, que atuaM em diversos se

tores de produçio de bens de serviços. 0 acesso a essa tecnologia 

VCM sendo cada vez Mais dificultado, a pretexto de eventual peri

go de proliferação de arMas nucleares. Na verdade, no bojo desse 

arguMento está contido de forMa direta, UM Mercado MultiMilioná-

rio de dezenas de bilhões de dólares; e de forMa indireta, o de

sejo, por part? dos países industrializados que detêM tecnologia, 

de subjugação tecnológica colonialista e de perpetuação do uso mo-

nop'o lista de UM instruMento de pressão política sobre os países em 

desenvolvimento, quase seMpre, detentores de recursos naturais, de 

Modo a possibilitar a continuidade na exploração destes recursos 

CM beneficio deles, desenvolvidos. Apenas COMO idéia da ordem de 

grandeza, os recursos financeiros envolvidos na indústria nuclear 

são da ordem de 60 a 70 bilhões de dólares por ano, se conside

rarmos o número de centrais em operação e em construção, traduzi

dos em materiais,equipamentos, combustível e serviços. 

CONCLUSÕES 

0 Brasil,como um país emergente, não pode prescindir 

da tecnologia do átomo em todas as suas formas de utilização pa

cíficas. A demanda de energia elétrica, mesmo considerando as ta

xas bem modestas de crescimento, implicará na utilização total de 
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nosso potencial hidrelétrico no início do próxiao século, o que -

•carretará a necessidade de utilizaçio crescente de coaplesenta-

ção de geraçio téraica, parte da qual será, indubitavelmente, a 

nuclear. As outras fornas de aplicaçio da energia nuclear nos se

tores de saúde, indústria e agricultura, são vitais para o bea-

tstar da sociedade brasileira. 

£ necessário, portanto, que o Irasil, que aspira ae-

lhor qualidade de vida para sua população, desenvolva adequatio es

forço para doainar a tecnologia nuclear, de aodo a propiciar a sua 

sociedade todos os seus benefícios, seja através de aelhores con

dições de saúde (aedicina nuclear, radioterapia, radiodiagnosti-

co, etc),de aliaentaçio (conservaçio de aliaentos e auaento da 

produtividade agrícola), de produção de bens e serviços (aaior 

eficácia industrial, controle de processos, etc) e de bea-estar e/ 

ou através da busca de uaa participaçio justa, na política e no 

coaércio internacional, que preserve sua soberania e atenda às 

legítiaas aspirações de seu povo. 


