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APRESENTAÇÃO

A NUCLEN vem elaborarando uma série de relatórios na área de
tecnologia nuclear e geração nucleoelétnca, como apoio ao planejamento do setor elétrico.

O presente trabalho, que aborda a situação da energia nucleoelétrica no
mundo, é atualizado anualmente e esta é a sexta edição, cobrindo o panorama mundial até
dezembro de 1995.
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A SITUAÇÃO DA ENERGIA NUCLEOELÉTRICA NO MUNDO

1. Visão Global. Quadro Resumo

A energia nuclear, após o início do seu emprego para a produção comercial
de energia elétrica, há apenas cerca de quatro décadas, já é a segunda fonte mais empregada para
a produção de energia elétrica em países industrializados e a terceira fonte mais utilizada a nível
mundial (Figura-1), bem proximo da segunda fonte, a energia hidroelétrica. Isto demonstra que a
energia nuclear constitui-se em uma tecnologia madura e comprovada e que permanecerá no
balanço energético mundial por muito tempo.

No final de 1995, segundo dados da Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA), havia em operação, em 31 países, 437 usinas nucleares perfazendo uma
capacidade instalada líquida de 344.422 MWe. Na mesma época, 39 unidades encontravam-se em
construção em 14 países, com um total de 32.594 MWe líquidos (Tabela I). Quando todas estas
usinas em construção entrarem em operação, em torno do ano 2000, 33 países estarão operando
centrais nucleares. Os dois países adicionais aos que operam presentemente usinas nucleares e que
estavam contraindo as suas primeiras usinas nucleares no final de 1995 são o Irã e a Romênia1. Em
Cuba duas unidades em construção foram suspensas em 1994 por problemas financeiros, não
estando incluídas na lista oficial da AIEA, de usinas em construção. Havia adicionalmente, no final
de 1995, em torno de outras 50 unidades planejadas em diversos países, com uma capacidade
total de aproximadamente 50.000 MWe.

A produção total de energia nucleoelétrica líquida atingiu 2.223,6 TWh/a
no mundo, em 1995. Este valor é da mesma ordem da quantidade de energia elétrica produzida no
mundo por todas as fontes em 1960 (2.305,8 Twh). Representa, também, cerca de nove vezes o
total de energia elétrica bruta produzida no Brasil em 1995 por todas as fontes (260,7 TWh).

Cerca de 17% - ou um sexto - do total de energia elétrica produzida no
mundo em 1995 foi de origem nuclear. Para colocar este valor em perspectiva, no mesmo ano a

A primeira unidade nuclear da Romênia, a unidade 1 da Usina de Cernavoda entrou em operação em
julho de 1996.
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colaboração da energia hidrelétrica na produção total de energia elétrica em todo o mundo foi de
cerca de 18% (2.400 TWh), conforme indica figura-1. A figura-2, mostra o impressionante
desenvolvimento da energia nucleoelétrica na última década em comparação com o
desenvolvimento da energia hidroelétrica.

A Tabela-II mostra a distribuição da capacidade instalada de centrais
nucleares por regiões econômicas. Nota-se a predominante participação dos países da OECD. Mais
de 80 % da capacidade instalada de centrais nucleares no mundo encontra-se nestes países.

A Tabela-III mostra a distribuição da capacidade e geração nucleoelétricas
por regiões geográficas. Verifica-se que 70% da energia nucleoelétrica produzida no mundo
concentra-se na Europa Ocidental e na América do Norte. O Japão sozinho gera mais energia
nucleoelétrica do que a Europa do Leste, incluindo os países da antiga União Soviética

A Tabela-IV indica o crescimento progressivo, no período 1986-1995, da
participação da energia nucleoelétrica no total de energia elétrica produzida por todas as fontes nos
países que utilizam a energia nuclear. É de se salientar a participação majoritária da
nucleoeletricidade na Lituânia, França e Bélgica.

Sete países geraram em 1995 mais do que 40% de suas produções de
energia elétrica com centrais nucleares (Tabela I e Figura-3):

Lituânia
França
Bélgica
Suécia
Bulgária:
Rep.Eslovaca
Hungria

. 85,6% (76,4%)
: 76,1% (75,3%)
: 55,5% (55,8%)
: 46,6% (51,1%)
: 46,4% (45,6% )
: 44,1% (49,1%)
: 42,3% (43,7% )

Os valores entre parênteses representam as participações no ano de 1994.

Dos 31 países que utilizam a energia nucleoelétrica, 16 deles geraram em
1995 mais de 25% de suas produções totais de energia elétrica com centrais nucleares. Em treze
países a produção nucleoelétrica foi responsável por mais de 30% da geração total de energia
elétrica em 1995 (Tabela-I, Tabela-IV e Figura-3).

A Europa Ocidental, com cerca de 31% da produção total de energia
elétrica gerada por centrais nucleares, é a região que mais utiliza a energia nuclear em termos
relativos. Seguem-se a América do Norte com cerca de 19% e Extremo Oriente com 17%.
(Tabela-V). Constitui-se em um sucesso considerável que, apenas 50 anos após a primeira "pilha
atômica" CPI ter-se tornado crítica em Chicago, a energia nucleoelétrica seja a principal fonte de
produção de energia elétrica na Europa ocidental. Isto torna-se ainda mais importante quando se
considera o impressionante crescimento da energia elétrica em toda a Europa
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Deve-se chamar a atenção que, tanto em termos de capacidade instalada
em usinas nucleares como em termos de geração nucleoelétrica, apenas três países respondem por
quase 60% do total mundial, como indicado abaixo.

País

Estados Unidos
França
Japão

Total

% da capacidade nuclear
mundial total (344.422 MWe)

29,0 %
17,0%
11,6%

57,6 %

% da geração líquida mundial
nucleoelétrica (2.223,6 TWh)

30,3 %
16,1 %
12,9 %

59,3 %

Em 1995 foram conectadas aos sistemas elétricos de quatro países um
total de quatro unidades nucleares, conforme indicado nas Tabelas-VI e VII, representando uma
capacidade instalada líquida de 3.290 MWe. Com este acréscimo a capacidade total de centrais
nucleares, a nível mundial, atingiu 344.422 MWe no final de 1995. A tabela-VII mostra também
as unidades nucleares que entraram em operação desde 1987. Durante o período de nove anos
foram conectadas 85 unidades nucleares aos sistemas elétricos de 18 países, o que demonstra que o
mercado mundial de usinas nucleares continua ativo e dinâmico.

A Tabela-VIII e a figura-4 indicam o número e capacidade total das
unidades que tiveram suas construções iniciadas e que foram pela primeira vez sincronizadas aos
sistemas elétricos, ano a ano, desde 1955. Nota-se que o acidente de Three Mile Island, em 1979,
nos Estados Unidos, e o de Chernobyl, em 1986, na União Soviética, não causaram reduções
drásticas no início de construção de novas usinas. Particularmente após Chernobyl foram iniadas a
construção de 32 unidades, entre 1987 e 1995.

Em 1995 e 1993 não parou de funcionar definitivamente nenhuma usina
nuclear no mundo, ao contrário de 1992 quando pararam de funcionar definitivamente três
unidades nucleares e de 1994 quando parou de funcionar a última usina do tipo gás grafita francesa,
por terem atingido as suas vidas úteis e/ou por motivos econômicos. Em Cuba, 2 unidades,
anteriormente incluídas como em construção tiveram as suas contrações interrompidas por motivos
diversos, principalmente econômicos.

Durante 1996, prevê-se que entrem em operação 5 unidades nucleares em
quatro países, com uma capacidade líquida total de 5.712 MWe, conforme indicado na Tabela-IX.
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2. Experiência Operativa

A experiência operativa de usinas nucleares atingiu a expressiva marca de
7.696 reatores-ano de operação no final de 1995 (Tabela-I). Os Estados Unidos é o país que
acumula a maior experiência operativa, seguidos do Reino Unido, França, Japão, Rússia e
Alemanha, conforme indica a figura-5. Nota-se que o Reino Unido, apesar de ter uma capacidade
instalada relativamente pequena, apresenta uma experiência operativa grande por ter um programa
nuclear que foi um dos pioneiros a nível mundial. A cada dia que passa mais de um reator.ano de
experiência operativa é acrescentado à experiêncial global sendo de se esperar que em 2000
atingir-se-á uma experiência operativa acumulada mundial superior a 10.000 reatores.ano.

A figura 6 mostra a evolução do fator de disponibilidade médio, em termos
de energia, do parque nuclear mundial, no período 1978-1995. Nota-se, a partir de 1984, uma
melhoria do desempenho do parque nuclear mundial. Pelo décimo-segundo ano consecutivo o fator
de disponibilidade situou-se acima de 70%. Esta tendência indica a recuperação da indústria após o
acidente de Three Mile Island em 1979 e imposições regulatórias que se seguiram. A figura-7
mostra os fatores de disponibilidade para todas as vidas das usinas, até o final de 1995,
classificando as unidades por faixa de disponibilidade. Verifica-se, a partir da figura-7, que o
número de unidades que apresentaram fatores de disponibilidade superiores a 70% durante toda a
vida operativa, e até 1995, foi de 267 ou 66% do total. Estes dados demonstram um real sucesso
obtido pela industria nuclear a nível mundial.

Uma análise mais detalhada indica diferenças importantes para os fatores de
disponibilidade em função de tipo de reator, capacidade, experiência da empresa de energia elétrica
e fabricante. Assim, por exemplo, a disponibilidade acumulada até final de 1995 dos reatores a água
pressurizada (PWR), utilizando a tecnologia empregada em Angra 2 e 3 (fabricante
SIEMENS/KWU), está indicada na figura 8. Nota-se que a disponibilidade acumulada, média para
todas estas usinas foi de cerca de 85%, superior em cerca de 9% à disponibilidade média
acumulada das demais usinas PWR existentes no parque do mundo ocidental. Uma diferença para
mais é muito importante em termos de energia produzida durante a vida útil das unidades. Assim
10% para mais de disponibilidade, pode-se refletir, em termos de custos de geração de energia
elétrica, numa redução equivalente de cerca de 25% nos custos de investimentos. Ou seja, uma
central oferecendo uma disponibilidade de 10% superior durante toda a vida útil poderia custar até
25% a mais do que uma outra com menor disponibilidade.

A Tabela-XI mostra as dez primeiras usinas nucleares no mundo que
apresentaram os melhores desempenhos operativos no ano de 1995, do ponto de vista de
quantidade de energia elétrica produzida. No topo da lista, entre as dez melhores usinas, estão
incluídas sete usinas alemãs, fabricadas pela SIEMENS/KWU e três americanas da Westinghouse.
As cincos primeiras usinas da lista são alemãs. Isto mostra que Angra 2 e 3, usinas de FURNAS
Centrais Elétricas S.A, em construção no Estado do Rio de Janeiro, empregam a tecnologia das
melhores usinas nucleares e poderiam estar gerando, caso em operação, como previsto pelo
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cronograma original, cerca de 10 bilhões de quilowatts-hora anuais, cada uma, como as suas
congêneres alemãs. Isto demonstra a sua importância para o futuro econômico do Estado do Rio
de Janeiro, que importa cerca de dois terços de suas necessidades de energia elétrica de fora de
Estado, através de longas linhas de transmissão.

3. Tipos de Usinas Nucleares

A figura-9 e Tabela-XII mostram que das 437 usinas nucleares em
operação em 1995, 343, ou seja 79% são do tipo com reatores moderados e refrigerados a água
leve (PWR e BWR), sendo que os 250 PWRs, do tipo dos adotados em Angra, representam 57%
do número total de reatores em operação no mundo e são utilizados em 24 países. Em termos de
capacidade instalada as usinas com reatores a água leve representam 86% do total em operação
em 1995 sendo 64% representados por usinas PWRs. (Figura-10 e Tabela-XII).

No mesmo ano de 1995, das 39 usinas nucleares em construção, 67% são
do tipo com reatores moderados e refrigerados a água leve, sendo que os PWRs representam 62%
do total em construção. (Figura-11 e Tabela-XIII).

4. O Desenvolvimento da Energia Nuclear.

As figura-12 e figura-13 mostram o extraordinário desenvolvimento da
energia nucleoelétrica desde 1960 até os dias de hoje.

Em apenas 30 anos, a energia nuclear aumentou a sua participação na
produção total de energia elétrica partindo de um valor extremamente pequeno, 0,1%, para um
valor substancial de 17%. Para se dar a perspectiva deste desenvolvimento importante, a energia
hidrelétrica cuja tecnologia vem sendo empregada há cerca de um século participa no balanço
elétrico mundial com cerca de 18%, e as perpectivas de um aumento deste valor são limitadas, a
nivel mundial, o que não é o caso da energia nuclear.

Durante os próximos dez anos o desenvolvimento da energia nucleoelétrica
no mundo não se igualará ao grande crescimento das duas últimas décadas. As razões para isto são
várias e complexas. Cita-se inicialmente um decréscimo da taxa de crescimento da energia elétrica
nos países industrializados na última década em conseqüência da diminuição do crescimento
econômico. É de se notar que mais de 80% da capacidade instalada em usinas nucleares no mundo
está concentrada nos países da OCDE, como já foi indicado anteriormente e serão estes países que
continuarão a ditar o crescimento da energia nuclear a nível mundial. Houve, também,
adicionalmente, um aumento das preocupações do público em relação à energia nuclear, levando a
cancelamentos ou atrasos de usinas nucleares e revisão de programas de expansão. Há fortes sinais
de que se inicia uma maior aceitação pelo público da energia nuclear nos dias de hoje, após várias
reuniões internacionais especializadas sobre meio ambiente e a constatação de um possível
aquecimento do planeta devido ao efeito estufa adicional, em parte causado por fontes térmicas
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convencionais de geração de energia elétrica. O acréscimo de capacidade de geração nucleoelétrica,
no curto prazo, até o ano 2000, está praticamente determinado por decisões já tomadas, embora
sempre possa haver uma modificação para baixo devido a atrasos, problemas de licenciamento ou
mudanças políticas. Após o ano 2000 a situação é mais indefinida, mas talvez bem menos
pessimista

De acordo com as previsões da Agência Internacional de Energia Atômica,
realizadas em agosto de 1996, a capacidade nucleoelétrica instalada, desenvolver-se-á, segundo um
cenário baixo ou pessimista, dos 344 GWe existentes em 1995 a 374 GWe em 2015 o que
corresponde a um aumento de 30 GWe no período, ou seja cerca de 1,5 GWe por ano, em média.
Este cenário é extremamente pessimista, pois corresponde a praticamente adicionar a capacidade
existente somente a capacidade das usinas em construção e o descomissionamento de usinas que
atingiram as suas vidas úteis. Segundo um cenário alto a capacidade instalada atingiria cerca de 537
GWe em 2015, um acréscimo de 193 GWe no período, segundo uma taxa média anual de
acréscimo de cerca de 9,7 GWe. Estes dois cenários estão indicados na figura-14.

5.O Papel Desempenhado pela Energia Nuclear na Proteção do Meio Ambiente.
Os Aspectos Sócio-ambientais da Utilização da Energia Nuclear.

Os aspectos ambientais da indústria nuclear como um todo, incluindo a
produção de energia elétrica e toda a indústria do ciclo de combustível associada, se comparam
favoravelmente com as alternativas existentes para a produção de energia elétrica em grandes
quantidades.

A energia nuclear tem desempenhado um papel importante para a proteção
do meio ambiente a nivel mundial, de acordo com conclusões de reuniões internacionais
especializadas, citando-se entre outras os congressos da Conferência Mundial de Energia de 1989,
realizado no Canadá, o de 1992 realizado em Madrid e o de 1995 realizado em Tóquio, bem como
os simpósios internacionais sobre energia elétrica e meio ambiente, realizados na Finlândia em
maio de 1991/21/ e Viena em outubro de 1995 /55/.

As experiências de vários países no que se refere a impactos positivos da
energia nuclear sobre o meio ambiente demonstram que a energia nuclear apresenta várias
vantagens quando usada em lugar de centrais térmicas convencionais.

Em particular:

a energia nuclear não produz durante a geração de energia elétrica CO2 ou qualquer
outro "gás estufa", nem SO2, NOX ou outro gás causador de deposição ácida;

se, teoricamente, se utilizasse centrais a carvão modernas e eficientes para gerar os
17% do total de energia elétrica produzida por centrais nucleares em todo o
mundo, seriam emitidos adicionalmente cerca de 2,2 bilhões de toneladas de CO2
por ano (Tabela-XIV) ou 1,6 bilhões de t CO2 por ano caso a energia
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nucleoelétrica fosse substituída por um "mix" de usinas a óleo, carvão e gás
conforme as características próprias de cada país (Tabela-XV). Para se dar uma
perspectiva da importância destas quantidades, basta dizer que a Conferência de
Toronto sobre Mudanças Climáticas, de junho de 1988 recomendou uma redução
das emissões anuais de 4-5 bilhões de toneladas de CO2 até 2005 a partir do nível
atual de 20-25 bilhões de toneladas emitidas anualmente.

A energia nuclear substituiu no período 1973-1992 a nível mundial, 8,3
bilhões de barris de petróleo, 40 trilhões de pés cúbicos (1,14 trilhões de m3) de gás natural e 6,8
bilhões de toneladas de carvão (Tabela-XVT). Assim no período 1973-1992 foram evitadas as
emissões de 17,2 bilhões de toneladas de CO2,170 milhões de toneladas de dióxido de enxofre e 80
milhões de toneladas de óxidos de nitrogênio /23//34/, conforme indicado na Tabela-XVI. Deve-se
chamar a atenção que no estabelecimento da Tabela-XV e da Tabela-XVI, admitiu-se os mesmos
coeficientes médios válidos para as usinas dos Estados Unidos. Isto resulta em valores
subestimados a nível mundial das emissões de SO2 e NOX, devido aos padrões muito mais rígidos
de emissões existentes nos Estados Unidos.

A França constitui-se em um exemplo prático quanto ao papel positivo
sobre o meio ambiente desempenhado por centrais nucleares. Na França as emissões por todos os
setores energéticos de SO2, NOX e material particulado cairam de 62%, 5% e 35%
respectivamente, entre 1980 e 19901Al 151 191.

As reduções de emissões de SO2 merece uma análise mais detalhada para
demonstrar o caso. A Tabela-XVII mostra a evolução das emissões de SO2 por diversos setores na
França no periodo entre 1980 e 1990.

Verifica-se que as emissões de SO2 diminuíram de 62% no período de dez
anos considerado e que o setor elétrico contribuiu com cerca de 42% do total da redução das
emissões de todos os setores em conjunto. No setor elétrico houve uma redução impressionante
das emissões de 71% durante o mesmo período. Essa redução foi possível pela adoção de nova
orientação energética, destacando-se a conservação de energia, a substituição de derivados de
petróleo, com teor de enxofre de até 4%, por carvão com teor de enxofre de no máximo 1% ou
por gás, desenvolvimento de novas fontes renováveis de energia, porém, sobretudo, pela
substituição de usinas termelétricas convencionais por centrais nucleares. Assim, durante o período
de 1980 a 1990 a produção de energia elétrica cresceu de 62%, a produção de energia elétrica por
centrais nucleares multiplicou por mais de 5 e sua participação na produção de energia elétrica total
aumentou de 24 para 75% no período de dez anos. A figura-15 ilustra claramente este feto. Hoje a
participação da energia nucleoeléletrica na produção total de energia elétrica na França é de cerca
de 75%. No que se refere ao dióxido de carbono, a energia nuclear desempenhou também um
papel importante na redução das emissões. De fato, a França emitia em 1973 cerca de 530 milhões
de toneladas por ano de gás carbônico. Continuando a tendência seriam emitidas cerca de 750
milhões de toneladas de CO2 em 1989, caso não tivesse havido uma redução da intensidade
energética no periodo e um aumento do programa nucleoelétrico. A emissão em 1989 foi de
apenas 390 milhões de toneladas. Das 360 milhões de toneladas evitadas, 130 milhões (36%)
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deveu-se a redução da intensidade energética e 230 milhões de toneladas (64%) devido a existência
do programa nuclear e conseqüente mudança de estrutura de geração /36/ (Figura-16)2.

Os dados que serão discutidos a seguir referem-se à antiga República
Federal da Alemanha, hoje parte da nova Alemanha reunificada em 1990 com a antiga República
Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental /5//10//11/.

A Tabela-XVIII indica a evolução das emissões de SO2 por diferentes
setores na antiga República Federal da Alemanha no período de 1980 a 1990.

Verifica-se que durante os dez anos considerados houve um decréscimo
nas emissões totais de SO2 de 71 %, e cerca de 70 % da redução total foi realizada pelo setor
elétrico. No setor elétrico houve um decréscimo das emissões de 83 % durante o periodo. Esta
redução foi possível pela utilização de sistemas de controle nas centrais a carvão, mas,, sobretudo
pela substituição de centrais termelétricas convencionais por centrais nucleares. Entre 1980 e 1990,
a geração de energia elétrica cresceu de 22 % na RFA, a produção de energia elétrica por centrais
nucleares cresceu de 237% e a sua participação na produção total de energia elétrica cresceu de 12
% para 33% no mesmo período.

A estrutura de produção por diferentes fontes geradoras no setor elétrico
da RFA está indicada na Tabela-XIX.

Pode-se verificar, pela análise da Tabela-XIX que a energia nuclear
desempenhou um papel importante no suprimento de energia elétrica na RFA durante o período
considerado. A produção de energia elétrica cresceu de 22% no período. A produção por centrais
termelétricas a carvão cresceu de apenas 8%, a produção por centrais termelétricas a óleo caiu de
62% e a produção por centrais a gás caiu de 41%. A energia nucleoelétrica, mais do que triplicando
no período, preencheu o vazio deixado pela geração a óleo e gás e evitou um aumento considerável
da geração a carvão. É também evidente, assim, que a energia nuclear desempenhou um papel
fundamental na redução da emissão de poluentes por ter substituído parte da geração termelétrica
convencional.

Há também exemplos positivos no Reino Unido, Canadá, Finlândia, Bélgica
e Estados Unidos /4//5A

Quanto ao problema da aceitação pública da energia nuclear, tem havido
uma conscientização mundial de que este problema não foi tratado de forma adequada no passado,
com raras exceções como no caso da França. Foram feitos enormes esforços em diversos países
com a finalidade de aumentar a transparência dos programas através de informação continua ao

Deve-se, para efeito de precisão, acrescentar que cerca de 15% da produção total de energia elétrica na
França é gerada por usinas hidroelétricas. Entretanto a quantidade de energia hidroelétrica gerada na
França tem permanecido aproximadamente constante a partir de 1975, flutuando entre 65 e 75
TWh/ano, não tendo assim colaborado para reduções importantes de SO2, NOX, material particulado,
CO2 e outros materiais poluentes, no período considerado.
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público e aos meios de comunicação, como também através de políticas adequadas de inserção do
projeto no contexto regional. Em conseqüência destas atividades já começa a haver uma melhor
concientização e participação do público, tendo surgido indícios de que começa a haver uma
melhor aceitação pelo público da energia nuclear, como demontrado por recentes pesquisas de
opinião realizadas em diversos países, sendo de se citar os casos dos Estados Unidos, Japão e
Suécia.

Maiores detalhes sobre os aspectos sócio-ambientais podem ser
encontrados em duas publicações da série em que se inclui o presente trabalho /W/19/.

6. A Situação da Energia Nuclear Dentro do Sistema Elétrico Mundial

Após a segunda crise de energia de 1979, o consumo de energia elétrica a
nível mundial continuou a crescer mais rapidamente do que o consumo de petróleo e carvão e mais
rápido do que o consumo de energia primária. O consumo de energia elétrica subiu de 7.356 TWh
em 1980 para 10.797 TWh em 1992, significando uma taxa de crescimento de 3,3% ao ano no
período considerado. Durante o mesmo período o consumo mundial de petróleo aumentou de 63
milhões de barris por dia para 66,7 milhões de barris por dia, um aumento de somente 0,5% ao ano.
Também no mesmo período (1980-1992) o aumento do consumo de carvão foi de 4.312 milhões
de short tons (3.915 milhões de toneladas) para 5001 milhões de short tons (4.540 milhões de
toneladas), um aumento médio de 1,2% ao ano. O consumo global de gás subiu de 53.109 bilhões
pés cúbicos (1.504 bilhões de m3) para 74.700 bilhões pés cúbicos (2.115 bilhões de m3) durante o
período, ou seja com um aumento médio de 2,9% ao ano, levemente inferior ao aumento do
consumo de energia elétrica. Conclui-se que, no período em consideração, houve uma penetração
importante da energia elétrica no consumo global de energia com substituição de carvão e petróleo.

A energia elétrica praticamente dobrou a sua participação no mercado de
energia primária mundial desde 1960 até 1990. Em 1990 esta participação a nível mundial era de
cerca de 30%, nos países mais desenvolvidos da OCDE de cerca de 40% e nos países em
desenvolvimento da ordem de 20% (Figura-17) .

Em 1993, conforme indicado na Tabela-XX, a capacidade elétrica total
instalada no mundo era de 2.970 GW. A estrutura do parque era 1.883 GW (63 %) de origem
térmica convencional (carvão, óleo e gás), 720 GW (24 %) hidrelétricos, 358 GW (12 %)
nucleoelétricos, e 10 GW (menos de 0,5%) de centrais geotérmicas e outras. Neste ano a nova
Europa, agora incorporando os países do leste europeu e países da antiga União Soviética, possuia
cerca de 35% da capacidade elétrica instalada mundial, seguida da América do Norte com 31%, da
da Asia com 26%, da América do Sul com 4 %, da Africa com 3 % e a Oceania com 2%./l 21.

Os Estados Unidos com 760 GW instalados possuia em 1993 o maior
sistema elétrico mundial, sendo responsável por 26% de toda a capacidade elétrica instalada no
mundo. Seguia-se a Federação Russa com 213 GW, 7% do total mundial e, em terceiro lugar, o
Japão com 212 GW, 7% do total mundial. (Tabela-XX). Em termos de capacidade instalada, os
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Estados Unidos lideram em termos de todas as fontes de energia: energia térmica convencional
com 30% da capacidade térmica instalada no mundo, hidrelétrica com 14% da capacidade
hidrelétrica instalada no mundo, nuclear com 28% da capacidade nucleoelétrica instalada no
mundo, geotérmica e outras com 57% da capacidade geotérmica e de outras fontes instalada no
mundo.

A Tabela-XX indica também os países líderes em termos de capacidade
elétrica instalada em 1992, mostrando a importância da energia nuclear. Dos 20 países com os
maiores sistemas elétricos, 16 possuiam usinas nucleares em operação e/ou construção naquele
ano.

Em termos de produção de energia elétrica, conforme a Tabela-XXI, a
produção total de energia elétrica por todas as fontes, em 1993, no mundo foi de 12.260 TWh,
sendo 7.670 TWh (63%) por centrais térmicas convencionais(carvão, óleo e gás), 2.376 TWh
(19%) por hidrelétricas, 2.167 TWh (18%) por centrais nucleoelétricas, e 47 TWh (menos de
0,5%) por geotérmicas e outras fontes.

A comparação das Tabelas-XX e XXI, mostra que a energia nucleoelétrica
embora com apenas 32% da capacidade instalada total mundial, colabora com 18% do total da
energia elétrica produzida, indicando assim que a maior parte das usinas nucleares operam com
fatores de capacidade superiores aos das usinas térmicas convencionais e hidrelétricas.

Em 1993 a Europa foi responsável por 33% de toda a energia elétrica
produzida no mundo, seguida da América do Norte 32%, da Asia com 27%, da América do Sul
com 4%, da Africa com 3% e da Oceania com 2% (Tabela-XXI).

Cerca de 26% de toda a energia elétrica gerada no mundo em 1993 foi
produzida nos Estados Unidos. Com exeção da energia hidrelétrica em que, em termos de geração,
é superado pelo Canadá, os Estados Unidos, dominam em termos absolutos a produção de todas
as fontes de energia. Sua produção de energia térmica convencional representa 29% do total
mundial. Os Estados Unidos foram também, em termos absolutos, os maiores produtores de
nucleoeletricidade do mundo (28%), embora em termos relativos à produção total do país
continuasse a França com 78%, o líder mundial em 1993.

Os grandes produtores de energia nucleoelétrica do mundo são os Estados
Unidos, a França, o Japão, a Alemanha e a Federação Russa que, em conjunto, produziram 70% de
toda a energia nucleoelétrica gerada no mundo em 1993. Esta situação não mudou muito em 10
anos. Em 1980, praticamente estes mesmos países, os Estados Unidos, a França, a antiga União
Soviética, o Japão e a antiga República Federal da Alemanha, produziram 74% de toda a energia
nucleoelétrica gerada no mundo.

A Tabela-XXII mostra a evolução da participação das diversas fontes de
produção de energia elétrica no total produzido, desde os primórdios da indústria de energia
elétrica, indicando o grande crescimento da nucleoeletricidade a partir do decênio de 60. Indica
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também que, em apenas quatro decênios, a energia nucleoelétrica produziu 40% de toda a energia
hidroelétrica produzida em cerca de um século3.

A figura-17 indica as mudanças nas estruturas de geração de energia
elétrica nos principais países desenvolvidos durante 20 anos, no período 1963-1993, mostrando a
grande penetração da energia nucleoelétrica na estrutura de geração total, com grandes implicações
sobre a redução do consumo de combustíveis fósseis e impacto ambienatal.

7. O Papel da Energia Nuclear na Economia dos Combustíveis Fósseis.

Na era pré 1973, o mundo se baseava no consumo de óleo para muitas
aplicações energéticas, inclusive para produção de energia elétrica, consumo este que vinha
aumentando continuamente até então.

Em 1973, mais de um quarto da produção mundial de energia elétrica foi
gerada através da queima de óleo combustível. Em 1992, entretanto, apesar do grande aumento da
demanda de energia elétrica, a participação da geração térmica a óleo combustível caiu para cerca
de 10% da produção total de energia elétrica, A energia nuclear desempenhou um papel importante
neste quadro. No período 1973-1992, a energia nuclear substituiu a utilização de 8,4 bilhões de
barris de petróleo, significando uma economia de US$ 225 bilhões, a preços de 1990, em compras
de petróleo, principalmente da OPEP, conforme indicado na Tabela-XXIII /16///34/4.

Deve-se chamar a atenção que na avaliação acima realizada, não foi
suposta a substituição total da energia nucleoelétrica somente por centrais térmicas a óleo.
Dependendo de cada país, das características de seus sistemas elétricos e das disponibilidades de
combustível, a substituição prioritária seria o carvão, a seguir o gás natural e, como última opção,
os derivados de petróleo. Assim o carvão seria o combustível dominante substituído pela energia
nuclear na Alemanha e Reino Unido. No Japão e Suécia, por outro lado, a energia nuclear
substituiu a geração a óleo. A Tabela-XVI dá um resumo da energia substituída por grandes
regiões no período 1973-1992. Nesta hipótese a energia nuclear substituiu no período considerado
e a nível mundial, 8,4 bilhões de barris de petróleo, 40 trilhões de pés cúbicos ( 1,4 trilhões de
metros cúbicos) de gás natural e 6,8 bilhões de toneladas de carvão, evitando a emissão de grandes
quantidades de poluentes como descrito no item 5.

3 A energia hidroelétrica foi produzida comercialmente pela primeira vez nos Estados Unidos em
Appleton, Wisconsin em 1882.

4 A OPEP-Organização dos Países Exportadores de Petróleo, inclui a Argélia, a Arabia Saudita, os
Emirados Árabes Unidos, o Gabão, a Indonésia, o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Líbia, a Nigéria, o Qatar
e a Venezuela. Em 31 de dezembro de 1992 o Equador até então um membro da OPEP retirou-se da
organização.
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Um estudo realizado no Japão quantificou as implicações de se suspender a
energia nucleoelétrica abruptamente em 1990 ou durante um período de 15 anos, em sete países da
OCDE. Em ambos os casos, por pressão de demanda por maiores quantidades de combustíveis
fósseis para substituir a geração nucleoelétrica perdida, os preços do petróleo e do carvão mais do
que duplicariam em termos reais em relação ao nível de 1990, até o ano 2005, conforme indicado
na Tabela-XXIV. Este estudo realizado pelo "Central Research Institute, Electric Power Industry"
confirma o papel estabilizador dos preços dos combustíveis fósseis desempenhado pela energia
nuclear a nível mundial.

8. A energia Elétrica e o Crescimento Econômico

A energia elétrica vem aumentando continuamente a sua participação no
suprimento energético global, baseado na sua capacidade de utilização de várias fontes de energia
primária e facilidade de sua utilização, incluindo controle, a facilidade de transporte, versatilidade,
adaptabilidade e limpeza no ponto de uso.

A figura-18 mostra a penetração da energia elétrica no mercado de energia
primária para o mundo como um todo e para três agrupamentos de países: os países
industrializados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) -
englobando a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e o Japão - , os países do leste europeu e
os novos países constituintes da ex-União Soviética, e o restante dos países englobados no título
conveniente de países em desenvolvimento. Verifica-se que a energia elétrica participa com cerca
de 30% no mercado de energia primária a nível mundial. Esta participação é maior para os países
mais desenvolvidos da OCDE, atingindo cerca de 40%. Nos países em desenvolvimento como um
todo esta participação é baixa, da ordem de 20%. O Brasil, entretanto, como os demais países
considerados como emergentes, de economia em transição, apresenta uma participação da energia
elétrica em relação ao consumo global energético de 37%, quase toda de origem hidroelétrica.

Dado o importante papel dos diferentes energéticos utilizados no setor
elétrico, não é de se surpreender que a utilização de energia elétrica tenha aumentado de 56% entre
1973 e 1987, a nível mundial, o equivalente a produção de 345 usinas de 1.000 MWe cada, No
mesmo período, o aumento do setor não-elétrico foi de 24%.

Nos países industrializados esta tendência de eletrificação é ainda mais
acentuada. Nos 14 países membros da OCDE, os usos não elétricos cairam de 9% no mesmo
período. Este é um resultado extraordinário face ao crescimento de 50% obtido na produção
econômica no mesmo período. Este aumento da eficiência energética global deve ser atribuído em
parte a aplicação de energia elétrica em processos que utilizavam anteriormente e de maneira direta
outros combustíveis. Também se deve ao fato que os processos modernos baseados em energia
elétrica são muito mais eficientes que os seus predecessores a combustível

O aumento do consumo de energia elétrica e o declínio do consumo nas
outras formas de energia torna-se evidente quando se analisa a evolução dos balanços energéticos
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dos paises industrializados. No caso da OCDE o crescimento de 50% na produção econômica em
termos de PIB foi seguido de um crescimento igual na utilização de energia elétrica.

Esta tendência de aumento crescente da utilização de energia elétrica
também indica algumas diferenças importantes entre os países industrializados do ocidente e os da
Europa Oriental, bem como entre os países industrializados do ocidente e os chamados países em
desenvolvimento. As tendências indicam que à medida que os países da antiga Europa Oriental e os
países em desenvolvimento prosseguem em seus processos de desenvolvimento, é razoável admitir
que, em alguma fase do processo, as necessidades em energia elétrica seguirão o mesmo padrão
observado nos países industrializados, seguindo de perto o crescimento econômico e deslocando
outras formas de energia no balanço energético global. Este processo já está acontecendo
claramente naqueles países em desenvolvimento, classificados pelo Banco Mundial como países de
renda média-alta, ou em processo de industrialização como a República da Coréia, a Argentina, o
Brasil e o México.

Uma outra maneira de se examinar esta tendência importante é pela análise
de combustível ou energia elétrica requerida para produzir uma unidade de produção na economia.
Fica claro aqui que o aumento da eficiência energética no mundo industrial foi atingido pela
substituição do uso direto de combustível e pelo conseqüente aumento da utilização de energia
elétrica.

Esta tendência implica em importantes conseqüências de ordem ambiental e
econômica que devem ser realçadas:

deve-se esperar uma melhoria continua da eficiência energética com o
crescimento do consumo de energia elétrica em paralelo com o
crescimento econômico;

um aumento da utilização da energia elétrica e uma diminuição do
consumo dos demais energéticos no consumo final aumentará a qualidade
do ar e do meio ambiente;

uma vez que a energia elétrica pode ser gerada por diferentes fontes de
energia primária, os países podem escolher estas fontes de energia de
maneira que melhor atendam, a longo prazo, a seus interesses específicos
de custos, garantia de suprimento, razões estratégicas e por imposições de
ordem ambiental.

A experiência dos últimos 15 anos demonstra que naqueles países em que o
consumo não-elétrico na energia final decresceu (Estados Unidos, França, Japão, R.F. Alemanha),
houve, em contrapartida, um aumento substancial no consumo de energia elétrica.
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Através da eletrificação estes países importaram menos combustível fóssil,
apesar do crescimento econômico, com minirnização nos impactos ambientais. Não é coincidência
que este mesmo conjunto de países utilisa em grande escala a energia nuclear para produção de
energia elétrica. Não é coincidência também que nestes países caiu a utilização do petróleo
importado para geração de energia elétrica, permitido pelo aumento da geração nucleoelétrica.

9. Os Aspectos Econômicos da Energia Nuclear

O trabalho mais abrangente e que compara as diversas fontes térmicas para
a produção de energia elétrica de modo coerente, é o realizado pela Agência de Energia Nuclear
(NEA) e pela Agência Internacional de Energia(IEA) da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). No trabalho, que se realiza periodicamente, desde 1983,
analisa-se os custos de produção de centrais térmicas nos seus países membros. O objetivo do
estudo é apresentar, em termos acessíveis aos altos executivos dos órgãos decisórios dos diversos
países, os custos de geração das centrais térmicas nucleares e convencionais, baseados em
hipóteses e metodologia comuns de cálculo. O trabalho é realizado em associação com a União
Internacional de Produtores e Distribuidores de Energia Elétrica (UNIPEDE) e com a Agência
Internacional de Energia Atômica(AIEA).

A maior parte dos dados de base utilizados nestes estudos são fornecidos
pelas empresas de energia elétrica de cada país, por solicitação dos respectivos governos.

A metodologia empregada no estudo é a dos custos médios nivelados em
moeda constante de uma certa data de referência e para centrais operando na base da curva de
carga do sistema.

Uma das conclusões das mais importantes desta série de estudos é que o
único método confiável para se comparar diferentes tecnologias é o de uma comparação econômica
em uma base comum, válida para o contexto particular de cada país. Isto porque existem grandes
variações em custos de investimentos entre os diversos países, tanto para centrais nucleares como
para centrais convencionais. Estas diferenças são atribuíveis a projetos diferentes, localização,
escala, grau de reprodução das usinas, cronogramas dos trabalhos de construção, diferenças nos
custos básicos de construção devido a fatores de custos diferentes, arranjos contratuais, sistemas
diferentes de licenciamento e sobretudo a um dos fatores dos mais importantes, as taxas de câmbios
a serem utilizadas para transformar todas as moedas em uma moeda comum se se pretendesse
realizar comparações entre países.

As empresas de energia elétrica participantes do estudo recomendaram a
utilização de uma taxa de atualização comum de 5% ao ano, com uma gama para estudos de
sensibilidade entre 3 a 7%, o que reflete a taxa usada pela maioria dos representantes no estudo.
Entretanto é normal utilizar-se uma taxa de atualização real de 10% ao ano ou mesmo superior
para análises de altos investimentos de companhias privadas em um grande número de países da
comunidade, o que refletiria o custo de oportunidade de capital na economia como um todo. Por
esta razão o trabalho realiza um cálculo com a taxa de atualização de 10% para refletir o custo de
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oportunidade do capital nos países da OCDE e também a prática generalizada nos países em
desenvolvimento.

A adoção de uma taxa de atualização maior tem o efeito de penalizar mais
aquelas alternativas de uso intensivo de capital, como as centrais nucleares. Neste aspecto a
vantagem de custos das centrais nucleares diminui e em alguns caso torna a alternativa carvão mais
barata.

A figura-19 resume os resultados do estudo mais recente da OCDE,
indicando a relação de custos de geração de centrais nucleares e a carvão, para duas taxas de
atualização, 5% e 10%. A figura-20 compara nas mesmas bases a relação de custos de geração de
centrais nucleares e a gás 1411.

Utilizando-se as hipóteses básicas comuns e utilizando-se uma taxa de
atualização de 5%, os custos de geração das centrais nucleares apresentam uma vantagem
econômica sobre os custos de geração das centrais a carvão para doze dos treze países que
forneceram dados para os dois tipos de usinas e nas regiões centro-oeste e nordeste dos Estados
Unidos. A única exceção é o Reino Unido, onde os custos previstos de investimento das usinas
nucleares são altos comparados com os dos demais países. O custo de geração das usinas a carvão
é mais baixo na região oeste dos Estados Unidos, devido a existência de carvão local extremamente
barato, com possibilidade de instalação de usinas termoelétricas de boca de mina. O mesmo
aconteceria na região oeste do Canadá, onde o carvão disponível é ainda mais barato que o
americano e nas regiões de carvão barato da China e índia, embora não tenham sido fornecidos
custos de usinas para estas regiões.

Com a taxa de atualização de 5% os custos das usinas de ciclo combinado
a gás operando na base do sistema são mais altos que os custos correspondentes das usinas
nucleares para oito dos nove países que forneceram custos para os dois tipos de usinas. No Reino
Unido a geração a gás é considerada mais barata

Com uma taxa de atualização de 10% a situação das usinas a gás melhoram
consideravelmente em relação tanto às usinas a carvão como em relação às usinas nucleares. A
situação das usinas a carvão também melhoram em relação às usinas nucleares. Os custos de
geração das usinas a gás são menores que os das usinas a carvão em seis países, praticamente iguais
em outros seis e mais altos em dois países. Os custos de geração das usinas a gás são inferiores aos
das usinas nucleares em cinco dos nove países que forneceram dados, são mais altos em três deles e
praticamente iguais em um deles. Os custos de geração de usinas a carvão são inferiores aos das
usinas nucleares em quatro países, mais altos em cinco e praticamente iguais em três. A situação é
equilibrada em todas as regiões dos Estados Unidos. Na República da Coréia o custo de geração
das usinas nucleares com PHWR são inferiores aos das usinas a carvão. No caso das usinas
nucleares com PWR na República da Coréia, os seus custos de geração são praticamente iguais aos
das usinas a carvão.
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Maiores detalhes de estudos sobre comparação econômica da energia
nucleoelétrica com outras fontes de geração encontram-se em uma outra publicação da presente
série /22/.

10.0 Suprimento do Combustível nuclear. Reservas. Custos

As reservas mundiais de urânio5 a baixo custo, ou seja aquelas reservas que
podem ser utilizadas para produção industrial a custos iguais ou inferiores a US$ 30/lb UíOg (US$
80/kgU), nas categorias de medidas e indicadas, e inferidas, totalizam cerca de 3,3 milhões de
toneladas de U3CV37/, toneladas "entamboráveis", considerando as perdas de extração e
tratamento. Como indicado na figura-21, aproximadamente 87% destas reservas encontram-se em
sete países (Austrália, Cazaquistão, Canadá, Africa do Sul, Namíbia, Brasil e EUA). O Brasil
possui a sexta reserva mundial de urânio nesta categoria, como indicado na figura-21, sendo
responsável por cerca de 7% do total mundial.

A produção mundial excluindo a antiga URSS e os países do leste, caiu de
um pico de 52.000 toneladas de U3Og por ano em 1980/81 para cerca de 32.000 toneladas de U3O8
em 1991, 27.500 toneladas de U3O8 em 1992 e 25.700 toneladas de U3O8 em 1993, conseqüência
de um mercado adverso, decorrente de diminuição do ritmo de crescimento dos programas
nucleares nos últimos anos em relação às previsões anteriores e formação de grandes
estoques/24//39//45//48/. Nos últimos anos outra razão da queda de produção ocidental foi a
disponibilidade de urânio a baixo preço dos países da Comunidade dos Estados Independentes (ex-
URSS). O Canadá com uma produção de 12.430 toneladas de U3O8 em 1995 (11.500 toneladas
de U3Og em 1994), é o maior produtor mundial, responsável por 31% da produção mundial,
seguindo-se a Austrália com 11%. A capacidade total de produção do mundo incluindo a URSS e
os países do leste é de cerca de 53.000 toneladas de U3O8 por ano e a produção efetiva foi de
39.830 toneladas de U3O8 em 1995, conforme indicado na Tabela-XXV 1561.

O mercado atual de urânio, que é muito semelhante ao mercado das demais
"commodities", é determinado por dois sistemas de preços, um preço "spot" para suprimentos de
curto prazo, e preços de contratos de longo prazo.

Os preços do mercado "spot", que tinham atingido um pico de US$ 43,4/lb
U3O8 em meados de 1978, cairam para um patamar de US$ 17/lb U3O8 em 1986-87, despencando
depois para US$ 14,50/lb U3O8 em 1988 , US$ 10/lb U3O8 em 1989, US$ 9,75/lb U3O8 em 1990 e
US$ 7,95/lb U3O8. em 1992. O volume transacionado no mercado "spot" que era de 10-15% da
produção anual no período 1980-88, aumentou bruscamente entre 1989 e 1990, atingindo cerca de
50% da produção anual.

Após outubro de 1992, resultado de acordos assinados entre os Estados
Unidos e países da Comunidade dos Estados Independentes, bem como de ações tomadas pela
União Européia, surgiram dois tipos de mercado "spot": um com restrições e outro sem restrições
de importação. Para o mercado sem restrições o preço no "spot" foi em média de US$ 7,13/lb

Incluindo os países da antiga União Soviética, da Europa do Leste e China
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U3O8 em 1993 e US$ 7,05/lb U3O8 em 1994, o valor mais baixo de desde 1974. Para o mercado
com restrições os valores foram de US$ 10/lb U3O8 em 1993 e US$ 9,31/lb U3O8 em 1994. Para
o mercado sem restrições os valores foram de US$ 7,13/lb U3O8 em 1993 e US$ 7,05/lb U3O8 em
1994. A partir de novembro de 1994 começou um aumento nos preços de ambos os tipos de
mercado "spot", atingindo para o caso do mercado com restrições o valor de US$ 12/lb U3O8 em
maio de 1995, um aumento de 30% em seis meses.

As perspectivas do mercado de urânio para os produtores de urânio do
mundo ocidental melhoraram consideravelmente a partir do início de 1995. Em maio de 1996 o
mercado com restrições tinha atingido US$ 16,70/lb U3O8, o que representava um aumento de
cerca de 70% desde o início de 1995, sendo que aproximadamente a metade deste aumento
ocorreu nos primeiros quatro meses de 1996.(Figura-22)

Por outro lado os contratos de longo prazo, envolvendo quantidades
maiores e com maiores garantias de suprimento, foram estimados em US$ 27/lb U3O8 em 1988 e
em US$ 23/lb U3Os em 1989, valores estes médios dos contratos conhecidos em vigência em 1988
e 1989, respectivamente. Em 1991 os contratos de longo prazo variaram entre US$ 14/lb U3O8,
para suprimento nos Estados Unidos, até US$ 26/lb U3O8 , para suprimento a EURATOM. Em
1993 estes valores foram aproximadamente US$ 12/lb U3O8 e US$ 20/lb U3O8) respectivamente e
em 1994, US$ 10/lb U3O8 e US$ 20/lb U3O8 Respectivamente.

Desde 1987 a produção mundial não tem sido suficiente para cobrir a demanda. Em 1995
este deficit foi de cerca de 29.120 toneladas de U3O8, correspondente a uma demanda de 68.950
toneladas de U3O8 e uma produção de 39.830 toneladas de U3O8, apenas 58% da demanda. Este
déficit vem sendo coberto por estoques existentes. No período de 1990 a 1995, cerca de 133.000
toneladas de U3O8 foram utilizadas dos estoques existentes.

Esta situação indica que a produção da antiga URSS, China e países do
leste, não está capacitada para cobrir o déficit do mundo ocidental. Em 1995 a produção mundial
de urânio foi de cerca de 39.8001U3O8, sendo cerca de 19% realizado pelos países da antiga União
Soviética (Figura-23 e Figura-24)/56/.

A Tabela-XXVI mostra que a produção de urânio nos países da antiga
União Soviética e China atingiu cerca de 8.9801U3O8, ou cerca de 22% da produção mundial, no
ano de 1995/56/.

Com a queda dos preços do urânio no mercado mundial várias empresas
abandonaram o setor, criando-se uma indústria momentaneamente concentrada. De fato três
grandes produtores - COGEMA, CAMECO e RTZ - são responsáveis por dois terços da produção
no mercado ocidental. Isto poderia ter conseqüências de controle de preços através do controle da
produção. Esta preocupação parece não se justificar pois grande parte dos produtores são
propriedade de governos ou concessionárias de energia elétrica que tem interesse em manter um
preço baixo.
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Um outro feto que pode afetar o mercado de urânio (e de serviços de
enriquecimento de urânio) foi o acordo assinado em 18 de fevereiro de 1993 pelos Estados Unidos
e a Rússia, relativamente ao uso de urânio altamente enriquecido (HEU) do programa soviético de
armas nucleares. Segundo este acordo a Rússia converterá o urânio altamente enriquecido (HEU)
em urânio de baixo enriquecimento (LEU), o qual a "US Enrichment Corporation (USEC)" poderá
utilizar para suprimento de combustível para as usinas nucleoelétricas. Cerca de 10 toneladas de
HEU serão convertidas anualmente entre 1994 e 1998 e pelo menos 30 t de HEU/ano durante os
15 anos seguintes. O acordo cobre assim o suprimento de 500 tHEU por 20 anos, mas convertido
na Rússia em LEU e entregue desta forma aos EUA. Esta compra de HEU deverá corresponder ao
suprimento de 16.0001 de urânio enriquecido a 4,4% (capaz de suprir a demanda mundial atual por
cerca de três anos) ou equivalente a aproximadamente 189.000 t U3O8 (concentrado de urânio) e
96.000.000 UTS (serviços de enriquecimento). As 500 t HEU têm um valor de cerca de US $ 12
bilhões. Foram acordados preços de US$ 82,10/UTS e US$ 28,5/kgU na forma de UF6 para o
suprimento de 186 t de LEU, derivados de 6 t HEU, em 1995. Para o suprimento em 1996 ainda
não foram acordados preços. Por outro lado os Estados Unidos também possui estoques
consideráveis de urânio altamente enriquecido e o Governo Americano já declarou que 200
toneladas de urânio e plutônio como excesso em relação as suas necessidades militares. Os Estados
Unidos e a Rússia juntos poderiam suprir 15 a 25% do mercado mundial. Os grandes produtores
americanos, australianos e canadenses tem mostrado preocupações junto ao Congresso dos
Estados Unidos, em relação a esta possibilidade. É bem possível que uma legislação de
compromisso seja aprovada em relação ao assunto.

A Tabela-XXV mostra uma projeção da demanda e oferta de urânio no
mercado ocidental, indicando a participação da China e países da CEI, Comunidade dos Estados
Independentes (ex-membros da antiga União Soviética) e a possível cobertura do mercado por
urânio proveniente do desmantelamento de ogivas dos EUA e da Rússia, Verifica-se que a
demanda excede a oferta até 2010, sendo necessário lançar mão dos inventários para cobertura da
diferença. Os estoques dos países ocidentais estavam estimados entre 150.000 t U3Og e 180.000 t
U3O8,, situação em janeiro de 1995.

Em 1995, o mercado mundial de urânio, inclusive a antiga URSS e países
do leste e China, foi de 68.500 toneladas de U3O8, que comparado com a produção mundial de
cerca de 39.800 toneladas de U3O8 , mostra que cerca de 28.700 toneladas de U3O8 tiveram que
sair de estoques, ou cerca de 44 % da demanda mundial.

O mercado de urânio natural sofreu grandes modificações em 1994 . A
NUEXCO, uma das maiores companhias atuantes no mercado entrou em concordata, a USEC
("United States Enrichment Corporation") emergiu como um supridor de urânio na forma de
urânio enriquecido, as restrições impostas pelos Estados Unidos e países europeus à importação de
urânio dos países da antiga União Soviética aumentaram. Os inventários de urânio em todas as suas
formas do mundo ocidental em 1994 são inferiores a três anos de consumo, enquanto a produção
mineira foi de apenas cerca da metade da demanda. É de se chamar a atenção que a demanda tem
aumentado mesmo naqueles países com programas estacionários de usinas, devido a um aumento
da performance operativa de todas as usinas a nível mundial.

18



NUCLEN

Os mercados das demais fases do ciclo do combustível, necessárias a
produção do combustível para os reatores que empregam urânio enriquecido como combusível,
ou seja a conversão, o enriquecimento e a fabricação, estão, para efeito de informação
complementar, descritos no Anexo II.

11. Desenvolvimento da Tecnologia de Reatores. Os Diversos Sistemas

11.1. Os reatores à água leve

A tecnologia atual dos reatores a água leve (LWR) comprovou ser
econômica, segura e confiável. Cerca de 78 % de todas as usinas nucleares em operação no mundo
atualmente utilizam LWRs. Estes reatores possuem a maior experiência operativa no mundo e
possuem uma base infraestrutural e regulatória em vários países. A maior parte dos países
desenvolvidos continua a projetar e construir unidades nucleares com capacidade superior a 900
MWe, como as usinas com reatores avançados. O projeto destes reatores avançados à água leve
(ALWR) resulta de um melhoramento contínuo e evolucionário dos modelos atuais. O modelo N4,
por exemplo, PWR de 1400 MWe, cuja primeira unidade entrou em operação França no início de
1996, é uma evolução direta da série padronizada P4 de 1300 MWe adotada até recentemente e
que permite uma redução de 5% nos custos unitários (por kWe) em relação às unidades da série
P4. Na Alemanha, as usinas da série padronizada "Konvoi" originaram-se das usinas padronizadas
de 1300 MWe com PWRs. As características avançadas destas unidades estão na engenharia e no
gerenciamento do projeto e construção. O PWR avançado projetado em conjunto pela
Westinghouse e Mitsubishi (APWR, 1350 MWe), o PWR inglês de Sizewell B (1250 MWe), que
entrou em operação em 1995, o sistema 80-plus da Combustion Engineering (3800 MWt) e o
sistema BWR avançado projetado em conjunto pela General Electric, Hitachi e Toshiba (ABWR,
1360 MWe), constituem outros exemplos de reatores avançados à água leve (ALWR) de grande
porte. Uma unidade utilizando reatores deste tipo já está em operação, e outra está em construção
no Japão (Kashiwazaki Kariwa 4 e 6).

Todos estes sistemas avançados incorporam melhoramentos tecnológicos e
procedimentos operacionais, tais como melhor performance do combustível, melhor interface
homem-máquina, utilizando computadores avançados e sistemas melhorados de informação em
video, maior padronização, que resultam em uma disponibilidade maior da usina, e maior
confiabilidade dos sistemas de segurança.

Em 1989 a SIEMENS/KWU e a FRAMATOME associaram-se formando
a NPI ("Nuclear Power International") visando o desenvolvimento de um reator europeu
("EPR=European Pressurized Reactor"), segundo a linha evolucionária incorporando a experiência
franco-alemã de fabricação e de operação das usinas fornecidas pelos dois fabricantes. Este
programa de desenvolvimento está em curso prevendo-se o término do projeto básico da usina em
1997. A construção de uma primeira unidade poderá ocorrer no final deste decênio. O resultados
do projeto em termos de custos, segurança e desempenho operacional são muito promissores.

19



NUCLEN

O programa americano nesta área, conduzido em conjunto pelo "Electric
Power Research Institute (EPRI)" e "Department of Energy (DOE)", é um outro exemplo utilizado
para o desenvolvimento de reatores. Um conjunto detalhado de requisitos foi estabelecido que deve
ser obedecido no projeto dos ALWR. Neste caso, tanto reatores de grande porte, evolucionários,
como de pequeno e médio portes estão sendo considerados. No caso das unidades de menor porte
está se procurando dar ênfese nas características passivas de segurança (os chamados reatores
revolucionários). Neste caso uma certificação de projeto das autoridades licenciadoras é uma
condição essencial deste programa, esperando-se que estas unidades possam ser oferecidas
comercialmente ainda nesta década de 1990, sem a necessidade de demonstração. O reator PWR
avançado, passivo AP600, de 600 MWe, o reator BWR simplificado SBWR e o PWR de
segurança integral SIR, são todos reatores ALWR, que procuram dar ênfase nas características
passivas dos sistemas. Estes reatores baseiam-se no princípio de que a habilidade de desligar o
reator e prover uma refrigeração contínua do núcleo do reator para remoção do calor residual, após
um acidente hipotético, deva ser inteiramente passiva, isto é sem intervenção humana e de
equipamentos. Esta concepção, que deve ser aplicada tanto em PWR como BWR, refere-se
principalmente a reatores de pequeno porte, estando nas fases iniciais de desenvolvimento e,
certamente, necessitará de uma comprovação dos princípios básicos através de usinas de
demonstração.

Com os atrasos verificados no desenvolvimento dos reatores super-
regeneradores rápidos ("breeders") devido principalmente a considerações econômicas, a melhoria
da utilização dos recursos de urânio tornou-se um elemento adicional no desenvolvimento
evolucionário dos reatores a água leve. Assim, algumas modificações nos atuais reatores a água
podem levar a alternativas atraentes para um aumento da utilização do combustível. Esta
modificações involvem desde a reciclagem de plutônio até um projeto completamente novo do
núcleo do reator objetivando uma otimização da utilização do combustível. Alguns destes
desenvolvimentos envolveriam riscos econômicos muito baixos e poderiam ser fácil e rapidamente
incorporados. Espera-se para breve a confirmação da viabilidade técnica e econômica, bem como
da segurança de algumas destas concepções, a partir de trabalhos de P & D e de validação
atualmente em progresso em vários países, incluindo a Alemanha, Japão, Estados Unidos e, em
particular, a França. Muitas destas modificações, se comprovadas como satisfatórias, poderiam ser
aplicadas aos reatores existentes, dentro dos próximos três a cinco anos.

Maiores detalhes sobre os reatores avançados encontra-se em uma
publicação da presente série que contém também descrições dos outros tipos de reatores tratados a
seguir nos itens 11.2 a 11.4 /20/.

11.2. Os Reatores à água pesada

Os reatores refrigerados e moderados a água pesada (HWR) também
constituem-se em reatores econômicos, seguros e confiáveis. Foi estabelecida em alguns países uma
base regulatória e de infraestrutura, principalmente no Canadá, o país pioneiro no desenvolvimento
destes reatores, Argentina e índia. Cerca de 8% das unidades em operação no mundo utilizam este
tipo de reator. Existem variantes deste tipo de reator, aqueles utilizando tubos de pressão e aqueles
utilizando vasos de pressão. A capacidade máxima realizada em usinas com este tipo de reator é de
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900 MWe, sendo que o tamanho físico é o principal limitador da expansão da capacidade. A
performance deste tipo de usinas, quando operadas na base, tem sido uma das melhores entre os
tipos comerciais em parte devido à troca de combustível com a usina em operação. A performance
de segurança tem sido também boa. O custo do ciclo do combustível é baixo devido ao uso do
urânio natural permitido pela melhor economia neutrônica decorrente da utilização da água pesada
como moderador.

Há uma possibilidade de se melhorar a economia do ciclo do combustível
tanto dos HWRs como dos PWRs, ao se empregar o combustível descarregado dos PWRs, que
ainda possui reatividade residual, nos HWRs. Esta concepção é denominada de ciclo "tandem" e
está sendo desenvolvida atualmente na República da Coréia, que possui os dois tipos de usinas e
respectivas instalações do ciclo de combustível. Caso esta concepção se torne viável técnica e
economicamente há grandes possibilidades de utilização em regiões que possuem os dois tipos de
usinas, como na América do Norte (EUA-PWR, Canadá-HWR) e América do Sul (Brasil-PWR,
Argentina-HWR), etc.

11.3. Reatores a gás.

Os reatores refrigerados a gás (CO2) e urânio natural tiveram grande
desenvolvimento no passado na França e Reino Unido. Na França estes reatores foram
abandonados a favor dos PWRs. Todas as usinas francesas deste tipo foram paralizadas após
atingirem as suas vidas úteis. A última delas, Bugey-1, com 540 MWe, parou de funcionar
definitivamente em maio de 1994 após 22 anos de serviço. Na Inglaterra chegou a ser desenvolvida
uma linha mais avançada utilizando urânio enriquecido, os AGR, mas este programa também
aparentemente chegou ao seu fim com a decisão de se construir PWRs no país. Entretanto as
usinas em operação no Reino Unido, todas elas com reatores a gás, produzem mais de 20% do
total da energia elétrica gerada no país.

Resta a possibilidade de utilização dos reatores a gás (hélio) e alta
temperatura, dos quais vários protótipos e unidades de demonstração foram construidos no mundo
(Dragon, no Reino Unido, ÃVR, na Alemanha, Peach Bottom e Fort StVrain nos Estados
Unidos). A viabilidade técnica destes reatores foi demonstrada, entretanto os programas da maior
parte destas usinas foram encerrados, devido a problemas econômicos e problemas ligados a
sistemas pioneiros. Na China está em construção o reator HTR-10 de 10 MWt, utilizando a
tecnologia do combustível "pebble-bed". O Japão constrói o HTTR- de 30 MWt, reator
refrigerado a hélio, com a finalidade de demonstração das aplicações de calor de processo de alta
temperatura.

11.4 Reatores refrigerados a metal líquido/reatores super-regeneradores rápidos.

O desenvolvimento dos reatores super-regeneradores rápidos refrigerados a
metal líquido ("breeders") para a produção de energia elétrica não ganhou o ímpeto esperado
devido ao aumento da disponibildade dos recursos de urânio a baixo custo para atendimento da
demanda a curto e médio prazos. Há, entretanto, uma conscientização nos países industrializados
que os reatores super-regeneradores rápidos serão necessários assim que os programas nucleares
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no mundo começarem a acelerar e aumentar o consumo de urânio. O Japão, particularmente, por
motivos estratégicos, tem todo um programa coerente de desenvolvimento de reatores rápidos,
com uma usina de demonstração (Monju) de 280 MWe em operação. A França é um dos países
líderes no desenvolvimento da tecnologia dos reatores rápidos, tendo em abril de 1996 completado
49 ciclos de troca de combustível no seu reator protótipo Fenix de 250 MWe, e realizado um ano
de operação satisfatória com o reator de demonstração Super-Fenix de 1200 MWe, em 1995. Em
1995 o reator BN-600 completou 15 anos de operação na Rússia. No Cazaquistão o reator BN-
350 opera produzindo simultaneamente energia elétrica e água dessalinizada. O reator rápido
constitui-se no único meio de melhor utilizar as reservas de urânio, permitindo produzir muito mais
energia por quantidade de minério disponível, cerca de 60 vezes.

11.5 Aplicações mais amplas dos reatores nucleares.

No momento cerca de 30% do consumo de energia primária no mundo é
utilizado para a produção de energia elétrica, cerca de 15% é utilizado no setor transporte e o
restante, cerca de 55%, é convertido em calor, água quente e vapor. Existe, assim, um enorme
potencial para a utilização dos reatores nucleares nos setores não elétricos, embora no momento,
somente algumas poucas usinas estejam sendo utilizadas para aplicações não elétricas, num total de
5 GW térmicos para produção de água quente e vapor. Há um grande incentivo para se utilizar a
capacidade das centrais nucleares para co-geração de energia elétrica, vapor e calor para usos
doméstico e industrial. Já existe uma experiência importante com co-geração utilizando reatores
refrigerados a água na antiga União Soviética, China, Canadá, antiga Tcheco-eslováquia, Suíça,
Alemanha, Hungria e Bulgária. Uma das maiores utilizações de vapor nuclear de processo dá-se em
Ontario no Canadá, no complexo de Bruce onde o complexo de usinas nucleares tem uma
capacidade elétrica instalada de 6.000 MWe bem como geração de calor de processo para uso nas
instalações da Ontario Hydro e no parque industrial adjacente.

A AECL ("Atomic Energy of Canada Ltd.") projetou uma pequena usina
nuclear de 10 MW térmicos para aquecimento de prédios de grandes dimensões. A instalação
produz água quente com temperaturas inferiores a 100° C utilizando um pequeno reator de piscina
baseado no reator de pesquisas SLOWPOKE. Há uma instalação de demonstração de 2 MW
térmicos desde 1987 no Centro de Pesquisas Nucleares de Whiteshell em Manitoba. Ao se utilizar
um reator nuclear de baixa potência e produção de água com temperatura inferior a 100° C, grande
parte da complexidade inerente dos grandes reatores foi evitada, permitindo que este pequeno
sistema nuclear de aquecimento seja economicamente viável.

Para as aplicações não elétricas, as temperaturas variam muito de caso para
caso. Assim, a água quente para aquecimento distrital e calor necessário para o processo de
dessalinização da água do mar requerem temperaturas na faixa de 80° C a 200° C. Para os
processos de refino de petróleo a gama sobe para 250° C a 550° C. A utilização de calor para a
melhoria da recuperação de óleos pesados pode ser feita pela injeção de água quente ou vapor. As
condições de temperatura e pressão necessárias para a recuperação de óleo dependem
essencialmente das condições geológicas do campo de óleo e as temperaturas necessárias são
superiores a 550° C. As temperaturas necessárias para o processamento do xisto e de areias
betuminosas estão na faixa de 300° C a 600° C. O processos utilizados na indústria petroquímica
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requerem temperaturas na gama de 600° C a 880° C. Temperaturas ainda maiores (até 950° C) são
necessárias para o refino da antracita e linhita, por exemplo, para a produção de metanol, como
combustível automotor. Para a produção de hidrogênio a partir da separação da água as
temperaturas necessárias estão na faixa de 900° C a 1000° C.

Com temperaturas de até cerca de 550° C, o calor pode ser suprido por
vapor a pressões razoáveis. Acima desta temperatura o calor deve ser suprido por outros vetores.
As capacidades de resistência de longo prazo dos materiais metálicos dos reatores fixam um limite
superior de cerca de 1000° C para o calor de processo suprido por usinas nucleares. Os processos
industriais, por exemplo, a produção de aço, que requerem temperaturas superiores a 1000° C
somente poderão utilizar a energia nuclear via vetores energéticos secundários, como energia
elétrica, hidrogênio ou gás de síntese.

Os reatores arrefecidos à água (PWR,BWR,PHWR,LWGR) podem suprir
calor até 350° C. Os reatores arrefecidos a metal líquido produzem calor até 540°C. Os reatores
arrefecidos a gás AGR podem produzir calor a 650° C e os HTGR, reatores a alta temperatura
arrefecidos a gás, a cerca de 1000° C.

Na China foi desenvovido o reator HR-5, o Reator de Teste para
Suprimento de Calor, pelo Instituto de Energia Nuclear de Beijing. Este reator opera desde 1989
suprindo água quente na faixa de 60 a 90° C ao próprio instituto de pesquisas. O reator está
estabelecendo a tecnologia de base para possíveis aplicações futuras de aquecimento distrital na
China.

Na Federação Russa foi desenvolvido o AST, um reator arrefecido a água
leve, projetado especificamente para suprir água quente para aquecimento distrital. O projeto utiliza
potências de 50 a 500 MW térmicos.

O complexo de Shevchenko supre de água e energia elétrica há 20 anos o
Cazaquistão ocidental de modo a permitir o desenvolvimento e utilização dos recursos naturais de
suas regiões áridas. Shevchenko inclui uma usina nuclear com um super-regenerador rápido do tipo
BN-350, três usinas térmicas e uma inslalação de dessalinização. Este complexo foi o primeiro do
seu tipo no mundo e até o momento a única usina nuclear utilizada para dessalinizar água do mar.

Em março de 1991 atingiu-se um importante marco no desenvolvimento
dos reatores de alta temperatura para produção de vapor de processo, com o inicio de construção
no Japão do "High Temperature Engineering Test Reactor (HTTR)" no Centro Nuclear de Oarai.
O HTTR produzirá uma temperatura de saida do núcleo de 950° C e será o primeiro reator do
mundo a ser conectado a um sistema de utilização de calor de processo de alta temperatura.
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A ENERGIA NUCLEAR NO MUNDO
QUADRO RESUMO

Situação em 31.12.1995

• 31 PAÍSES COM CENTRAIS EM OPERAÇÃO
33 PAÍSES COM CENTRAIS EM OPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO

• CENTRAIS EM OPERAÇÃO:
UNIDADES: 437
CAPACIDADE LÍQUIDA: 344.422 MWe
(6 vezes a capacidade bruta instalada brasileira)
ENERGIA LIQUIDA PRODUZIDA: 2.223,6 TWh
(9 vezes a geração bruta brasileira)

• CENTRAIS EM CONSTRUÇÃO:
UNIDADES: 39
CAPACIDADE LÍQUIDA: 32.594 MWe
(58% da capacidade intalada no Brasil)

• CENTRAIS PLANEJADAS:
UNIDADES: 50
CAPACIDADE: 50.000 MWe

• EXPERIÊNCIA OPERATIVA ATÉ 31.12.1995: 7.696 REATORES.ANO

• TERCEIRA FONTE MAIS UTILIZADA NO MUNDO PARA PRODUÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA: CARVÃO: 40%, fflDRO 18%, NUCLEAR: 17%

• SEGUNDA FONTE MAIS UTILIZADA NOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS
PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

• EVITOU EM 1995 A EMISSÃO ADICIONAL DE 9% DO CO2 EMITIDO
POR TODOS OS SETORES ENERGÉTICOS E 35% NO SETOR ELÉTRICO
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Redução das emissões de gás carbônico na
França (Em milhões de toneladas de CO2).

30.03.94

Redução da intensidade energética.

Nuclear (mudança na estrutura do
consumo de energia primária ).

Ul

OI

Em 1973 a França emitia 530 milhões de toneladas de gás carbônico por ano. Caso não tivesse
havido uma redução de intensidade energética e um aumento substancial do programa nuclear a par -
tir de então, as emissões em 1989 teriam sido de 750 milhões de toneladas de gás carbônico. Os dois
programas conjuntos fizeram com que as emissões reduzissem-se a 390 milhões de toneladas de gás
carbônico em 1989. Das 360 milhões de toneladas anuais de CO2 evitadas, 130 milhões de toneladas de
CO2 (36% ) foram devidas à redução de intensidade energética e 230 milhões de toneladas de CO2 (64% )
decorrentes do programa nuclear francês. O resultado faz com que a França hoje seja um dos países com
uma das taxas de emissão de gás carbônico per capita e por ano, das mais baixas do mundo.

TT-C248-93
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NOTA:

Brasil = 6a reserva mundial
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100% = 3.256.000 tU308
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RESERVAS MUNDIAIS DE URÂNIO RECUPERÁVEIS COM BAIXO CUSTO - ATE US$ 80/kgU
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TOTAL
39.8301 U3U8
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PRODUÇÃO MUNDIAL DE URÂNIO EM 1995
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PRODUÇÃO MUNDIAL
TOTAL: 39.8301 U3U8
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A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES DA CEI NA ESTRUTURA E PRODUÇÃO MUNDIAL DE URÂNIO EM 1995
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TABELA I

USINAS NUCLEARES EM OPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO NO MUNDO
(em 31 de dezembro de 1995)

PAÍS

Africa do Sul

Alemanha

Argentina

Armênia

Bélgica

Brasil

Bulgária

Canadá

Cazaquistão

China

Eslovênia

Espanha

EUA

Finlândia

Formosa (Taiwan)

França

Hoianda

Hungria

índia

Irã

Japão

Lituânia

México

Paquistão

Rep. Coréia

Rep.Eslovaca

Rep. Tcheca

Reino Unido

Romênia

Rússia

Suécia

Suica

Ucrânia

TOTAL

Usinas em

unidades

2

20

2

1

7

1

6

21

1

3

1

9

109

4

6

56

2

4

10

51

2

2

1

11

4

4

35

29

12

5

16

437

operação

MWe

1842

22017

935

376

5631

626

3538

14907

70

2167

632

7124

99414

2310

4884

58493

504

1729

1695

39893

2370

1308

125

9120

1632

1648

12908

19843

10002

3050

13629

344422

Usinas em construção

unidades

1

1

1

4

4

2

3

1

5

4

2

2

4

5

39

MWe

692

1245

1165

5810

808

2146

3757

300

3870

1552

1824

1300

3375

4750

32594

Energia Elétrica

produzida em 1994

TWh

11,28

145,70

7,07

39,20

2,50

17,26

92,31

0,08

12,38

4,56

53,10

673,40

18,13

33,93

358,60

3,80

13,20

6,46

286,90

10.64

8,44

0,46

63,68

11,44

12,23

81,60

99,38

66,70

23,49

65,64

2223,6

% do total

6,48

29,64

11,79

55,52

0,97

46,43

17,26

0,13

1.24

39,46

34,06

22,49

29,91

28,79

76,14

4,89

42,30

1,89

33,40

85.59

6.00

0,88

36,10

44,14

20,10

24,91

11,79

46,55

39,92

37,83

17,0

Experiência

Operacional

Anos

22

510

34

28

135

13

83

348

22

8

14

147

2028

67

86

878

49

42

129

704

20

7

24

100

61

38

1063

526

219

103

174

7696

Meses

3

7

7

4

7

9

1

9

6

5

3

2

8

4

1

10

9

2

1

5

6

11

3

10

5

8

4

6

2

10

2

2

Nota: a experiência operacional de 7696 reatores-anos e 2 reatores meses refere-se somente a usinas

daqueles países com programas nucleares ativos. No caso de ser considerada a experiência

acumulada das usinas descomissionadas da Itália (81 reatores-ano), o valor mundial atinge

7777 reatores-ano

FONTE: IAEA-Power Reactors Information System
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TABELA-II

Distribuição da capacidade instalada de centrais nucleares por regiões econômicas
(31/12/1995)

ai

Região

OECD

Ex-CMEA e ex-URSS

OUTROS

Usinas

número

344

68

25

em operação

M W e

286681

45467

12274

(%)

83,2

13,2

3.6

Usinas em construção

número M W e í0-

13

17

9

14602

12801

5191

44,8

39,3

15.9

TOTAL 437 344422 100.0 39 32594 100,0

Fonte: IAEA PRIS

OECD:"Organization for Economic Co-opcration and Development

CMEA: "Council for Mutual Economic Assistance

(Paises de economia centralizada da Europa do Leste)



TABELA-III

Distribuição regional da capacidade e geração nucleoelétrica (1995)

Região
País

AMERICA DO NORTE
Canadá
EUA

AMERICA LATINA
Argentina
Brasil
México

EUROPA OCIDENTAL
Alemanha
Bélgica
Espanha
Finlândia
França
Holanda
Reino Unido
Suécia
Suiça

EUROPA DO LESTE
Armênia
Bulgária
Cazaquistão
Eslovênia
Hungria
Lituânia
Rep. Eslovaca
Rep. Tcheca
Rússia
Ucrânia

AFRICA
Africa do Sul

ORIENTE MÉDIO E
SUL DA ASIA

India
Paquistão

EXTREMO ORIENTE
China
Formosa ("Taiwan")
Japão
Rep. Coréia

TOTAL

número

130
21

109

5
2
1
2

150
20
7
9
4

56
2

35
12
5

68
1
6
1
1
4
2
4
4

29
16

2
2

11
10
1

71
3
6

51
11

437

Usinas em operação

capacidade
(MWe)

114321
14907
99414

2869
935
626

1308

122039
22017

5631
7124
2310

58493
504

12908
10002
3050

45467
376

3538
70

632
1729
2370
1632
1648

19843
13629

1842
1842

1820
1695
125

56064
2167
4884

39893
9120

344422

(%)

33,19
4,33

28,86

0,83
0,27
0,18
0,38

35,43
6,39
1,63
2,07
0,67

16,98
0,15
3,75
2,90
0,89

13,20
0,11
1,03
0,02
0,18
0,50
0,69
0,47
0,48
5,76
3,96

0,53
0,53

0,53
0,49
0,04

16,28
0,63
1,42

11,58
2,65

100,00

Geração

TWh

765,7
92.3

673.4

18,0
7,1
2,5
8,4

790,3
145,7
39,2
53.1
18,1

358,6
3,8

81,6
66,7
23,5

234,4

17,3
0,1

4,56
13,2

10,64
11.4
12,2
99,4
65.6

113
11,3

6,9
6.5
0,5

396,9
12,4
33,9

286,9
63,7

2223,6

(%)

34,44
4,15

30.28

0,81
0.32
0.11
0.38

35,54
6,55
1.76
2,39
0,82

16.13
0.17
3,67
3,00
1,06

10,54

0,78
0,00
0,21
0,59
0,48
0.51
0.55
4.47
2.95

0,51
0.51

0.31
0.29
0.02

17.85
0,56
1,53

12,90
2,86

100,00

Fonte: IAEA PRIS Data Bank
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TABELA-IV

Participação da energia nucleoelétrica
na produção total de energia elétrica (%)

1986-1995

PAIS/Ano 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Lituânia (1)
França

Bélgica

Suécia

Bulgária

Rep. Eslovaca (2)

Hungria

Suíça

Eslovênia (3)

Ucrânia (1)

Rep. Coréia

Espanha

Japão

Finlândia

Alemanha (4)

Formosa (Taiwan)

Reino Unido

EUA

Rep. Tcheca (2)

Canadá

Argentina

Rússia (1)

Africa do Sul

México

Holanda

índia

Brasil

Paquistão

Cazaquistão

Itália

-
69.8

67,0

50,3

30,0
-

25,8

39,2
-

-

43,6

29,4

24,7

38,4

-

43,8

18,4

16,6

-

14,7

12,1
-

6.8

6,2

2,7

0,1

1,8
-

4,5

-
69,8

66,0

45,3

28,6

-

39,2

38,3

-

-

53,3

31,2

29,1

36,6

-

48,5

17,5

17,7

-

15,1

13,4

-

4,5

5,2

2,6
0.5

1,0

-

0,1

-
69,9

65.5

46,9

35,6

-

48,9

47,4

-

-

46,9

36,1

23,4

36,0

-

41,0

19,3

19,5

-

16,0

11,2
-

7,3

5,3

3,0

0,3

0,6

-

0,0

-
74,6

60,8

45,2

32,9
-

49,8

41,6
-

-

50,2

38,4

27,8

35,4

-

35,2

21,7

19,1

-

15,6

11,4
-

7.4

5,4

1,6
0,7

0,2

-

0,0

-
74,5

60,1

45.9

35,7
-

51,4

42,6

-

-

49,1

35,9

27,1

35,0

-

35,2

19,7

20,6

-

14,8

19,8
-

5.6

2,6

4,9

2,2
1,0

1,1
-

0,0

-
72,7

59.3

51,6

34,0

-

48,4

40,0

-

-

47,5

35,9

23,8

33,3

27,6

37,8

20,6

21,7

-

16,4

19,1
-

5,9

3.6

4,9

1,8

0,6

0,8

-

0.0

80,0
72,9

59,9

43,2

32,5

49,5

46,4

39,6

34,6

25,0

43,2

36,4

27,7

33,2

30,1

35,4

23,2

22,3

20,7

15,2

19,2

11,8

6,0

3,2

4.9

3,3
0,7

1,2
0,6

0,0

87,2
77,7

58.9

42,0

36,9

53,6

43,3

37.9

43,3

32,9

40,3

36.0

30,9

32,4

29,7

33,5

26,3

21,2

29,2

17,3

14,2

12,5

4,5

3,0

5-1

1,9
0,2

0,9

0,5

0.0

76.4
75,3

55.8

51,1

45,6

49,1

43,7

36,8

38,0

34,2

35,5

35,0

30,7

29,5

29,3

33,5

25,8

22,0

28,2

19,1

13,8

11,4

5,7

3,2

4,9

1,4
0.0

1,0
0,6

0,0

85.6
76,1

55,5

46,6

46,4

44,1

42,3

39,9

39,5

37,8

36,1

34,1

33,4

29,9

29,6

28,8

24,9

22,5

20,1

17,3

11,8

11,8

6,5

6,0

4,9

1,9
1,0

0,9

0,1

0,0

FONTE: IAEA Power Reactors Information System (PRIS)

NOTA: (1) parte da antiga União Soviética

(2)parte da antiga Tchecoeslováquia

(3) parte da antiga Iugoslávia

(4) em de outubro de 1990 a antiga Republica Federal da Alemanha (RFA)

e antiga Republica Democrática da Alemanha (DDR) se reunificaram

para formar a nova Alemanha.
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TABELA-V

CAPACIDADE INSTALADA E PRODUÇÃO TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA
E

CONTRIBUIÇÃO DA ENERGIA NUCLEAR
EM 1995

Região
Capacidade

Total
GWe

Produção
Total

TWh

Capacidade
Nuclear

GWe

Produção
Nuclear

TWh

Participação
Nuclear (*)

(%)

America do Norte

America Latina

Europa Ocidental

° Europa Oriental

Africa

Oriente Médio e
Sul da Asia

Sudeste da Asia e
Pacifico

Extremo Oriente

896

184

606

477

85

186

103

523

3995

775

2558

1737

378

792

473

2410

14,3

2,9

122

45,5

1,8

765,7

18,0

790,3

234,4

11,3

1,8 6,9

56,1 396,9

19,2

2,3

30,9

13,5

3,0

0,9

16,5

MUNDO 3060 13118 344,4 2223,6 17,0

(*) Participação nuclear= [geração nuclear (TWh)/geração total (TWh)]* 100

FONTE: IAEA PRIS



TABELA-VI

UNIDADES CONECTADAS AOS SISTEMAS EM 1995

País Unidade Tipo
Capacidade (MWe)
Líquida Bruta

Supridor Início de Criticalidade Sincronização
do SNGV Construção

Ch

índia

Rep.Coréia

Reino Unido

Ucrânia

Kakrapar-2

Yonggwang-4

Sizewell-B

Zaporozhe-6

PHWR

PWR

PWR

PWR/WER

202

950

1188

950

220

1000

1258

1000

DAE/NPC

KHKAECE

PPC

n.d.

1985-04

1990-05

1988-07

1986-04

1995-01

1995-07

1995-01

1995-10

1995-03

1995-07

1995-02

1995-10

4 países/4 unidades 3290 3478

DAE: Department of Atomic Energy of India NPCI: Nuclear Power Corporation of India

KHKAECE: Korea Heavy Industry Company/Korea Atomic Energy Research Institute/Combustion Engineering Co.

PPC: PWR Power Projects



TABELA-VII

UNIDADES NUCLEARES CONCECTADAS AOS SISTEMAS ELÉTRICOS
NO PERÍODO de 1987 a 1995

CPi

to

PAIS/Ano

Bulgária
Canadá
China
Espanha
EUA
França
Hungria
índia
Japão
México
ex-R.D.Alemanha
ex-R.F.Alemanha
Rep. Coréia
Reino Unido
Rússia
Ex-Tchecoeslováquia
Ex-URSS
Ucrânia

1987

1
1

1
8
4
1

1

1
4

1988

1
2
2

2

2
1
3

1

1989

3

1
1
1
1
1
1
1

2

1990

2

2
3

2

1

1991

1

1

1

1

1991 1992 1993 1994 1995 1986-95

1

1

2
2

1
1

1
1

4

1

1

1
1

1

2
5
3
2

16
12

1
1 4

14
2
1
3

1 4
1 5

1
1

Ucrânia
TOTAL 22 14 12 10 4 6 9 4

1
4

1
85

Desde 1987 foram conectadas aos sistemas elétricos
85 unidades nucleares em 18 países

FONTE: IAEA-Power Reactors Information System



TABELA-VIII

Início de construção de usinas e primeira sincronização ao sistema

Ano
Início de construção

unidades GWe
Sincronização

unidades GWe

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
FONTE: IAEA Reference Data

8
4

13
6
6
9
7
7
5
9
9

15
26
35
15
37
15
24
24
30
33
33
19
17
21
18
16
13
7

10
18
4
4
6
6
4
1
3
6
1
1

ceData

0,4
0,6
1,7
0,4
0,8
0,9
1,4
1,2
1,6
2,7
3,1
7,1

16,7
25,0
11,4
25,7
10,1
19,6
19,5
25,7
31,1
30,3
15,8
13,9
20,5
17,3
15,1
14,6
5,6
9,9

13,5
3,5
3,9
6,3
4,3
2,4
1,5
3,1
5,0
0,7
0,7

Series n. 2 1995 Edition

1
1
1

• 5

4
1
9
7
8
8
8

10
6

10
6

16
16
20
26
15
19
18
20
9

20
23
19
23
33
33
26
22
14
12
10
4
6
9
6
4

0,1
0,1
0,1
0,2
0,5

-
0,9
0,4
1,0
1,7
1,4
2,1
1,1
3,5
3,4
7,5
8,7

12,5
17,0
10,1
14,2
13,2
15,6
7,3

14,9
20,4
15,4
18,8
31,1
31,0
26,2
21,8
13,7
10,6
10,5
3,7
4,8
9,0
4,4
3,3
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TABELA-IX

UNIDADES NUCLEARES PREVISTAS
PARA ENTRAREM EM OPERAÇÃO EM 1996

País Usina/unidade
Capacidade (MWe) Início de

Tipo liquida bruta construção

França

Japão

Romênia

Estados Unidos

Chooz-Bl

Genkai-4
Kashiwazaki Kariwa-6

Cernavoda-1

Watt Bar-1

PWR

PWR
BWR

PHWR

PWR

1455

1127
1315

650

1165

1520

1180
1356

700

1218

1984-01

1992-07
1992-11

1982-07

1972-12

Total 5 unidades 5712 5974

Fonte: IAEA-Power Reactors Information System



TABELA-X

UNIDADES NUCLEARES QUE PARARAM DE OPERAR DEFINITIVAMENTE EM 1995

Capacidade MWe Início de
País Usina/unidade Tipo líquida bruta operação

NENHUMA UNIDADE NUCLEAR PAROU DE FUNCIONAR

DEFINTIVAMENTE EM 1995

Fonte: IAEA-Power Reactors Information System



TABELA-XI

DEZ UNIDADES NUCLEARES MAIORES PRODUTORAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 1995

Ordem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Empresa

KBR
KWG

País Usina/unidade

Alemanha Grohnde
Alemanha Neckar-2
Alemanha Phipspburg-2
Alemanha Emsland
Alemanha Isar-2
EUA Wolf Creek
Alemanha Grafenrheinfeld
EUA Vogtle-1
Alemanha Brokdorf
EUA South Texas-2

Kernkraftwerk Brokdorf GMBH

Gemeinschftskernkraftwerk Grohnde

Empresa

KWG
GKN
KKP
KLE
KKI
KGE
BAG
GP

KBR
HLP

GMBH

Tipo

PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR

Fornecedor

KWU
KWU
KWU
KWU
KWU

W
KWU

w
KWU

W

Fornecedor

KWU

W

Capacidade
Bruta (MWe)

1394
1365
1402
1363
1410
1181
1345
1165
1395
1312

Siemens Kraftwcrke Union AG

Westinghouse Electric Co.

Geração
Bruta (GWh)

11359
11246
11116
11073
10954
10495
10491
10446
10431
10371

KLE Kernkraftwerk Lippe-Ems GMBH

KKP Kernkraftwerke Philippsburg GMBH

KKI Gemeinschaftskernkraftwerk Isar GMBH

GKN Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar GMBH

KGE Kansas Gas & Electric Co.

GP Georgia Power Co.

HLP Houston Light & Power Co.

BAG Bayernwerk AG



TABELA-XII
Tipos de usinas e capacidade líquida instalada até 31 de dezembro de 1995

País
PWR

No. MWe
BWR

No. MWe
GCR

No. MWe
AGR

No. MWe
PHWR

No. MWe
LWGR

No. MWe
FBR

No. MWe
OUTROS

No. MWe
TOTAL

No. MWe

Alemanha
Africa do Sul
Argentina
Armênia
Bélgica
Brasil
Bulgária
Canadá
Cazaquistão
China
Espanha
Eslovênia
EUA
Finlândia
Formosa
França
Holanda
Hungria
índia
Japão
Lituânia
México
Paquistão
Reino Unido
Rep. Coréia
Rep.Eslova
Rep.Tcheca
Rússia
Suécia
Suiça
Ucrânia

14
2

1
7
1
6

3
7
1

72
2
2

54
1
4

22

1
10
4
4

13
3
3

13

15764
1842

376
5631
626

3538

2167
5729
632

67229
890

1780
57060

449
1729

17298

1188
8491
1632
1648
9064
2705
1665

11262

6

2

37
2
4

1

2
26

2

9
2

6253

1395

32185
1420
3104

55

300
22042 1

1308

2C

7297
1385

935

21 14907
70

159

3360 14 8360

8 1395

1 125

1 629

2 1433

1 246 1
2 2370

15 10219 1 560

3 2367

148

20
2
2
1
7
1
6

21
1
3
9
1

109
4
6

56
2
4

10
51

2
2
1

35
11
4
4

29
12
5

16

22017
1842
935
376

5631
626

3538
14907

70
2167
7124

632
99414

2310
4884

58493
504

1729
1695

39893
2370
1308

125
12908
9120
1632
1648

19843
10002
3050

13629

Total 250 220395 93 76744 21 3519 14 8360 33 17991 20 14956 5 2309 1 148 437 344422



TABELA-XIII

Tipos e capacidade líquida das usinas em construção em 31 de dezembro de 1995

País
BWR

No. MWe
AGR

No. MWe
LWGR
o. MWe

::: OUTROS
: No. MWe

ÍÍXTOTAL

oo

Argentina
Brasil
Cuba (*)
EUA
França
índia
Irã
Japão
Paquistão
Rep. Coréia
Rep.Eslovaca
Rep. Tcheca
Romênia
Rússia
Ucrânia

1

1
4

2
1
1
2
4
2

1
5

1245

1165
5810

2146
1127
300

1920
1552
1824

950
4750

692

2630

808

1950

1300
925 2 1500

1
1
0
1
4
4
2
3
1
5
4
2
2
4
5

692
1245

0
1165
5810

808
2146
3757

300
3870
1552
1824
1300
3375
4750

Total 24 22789 2630 10 4750 1 925 2 1500 39 32594
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TABELA-XIV

EMISSÕES DE GAS CARBÔNICO

POR COMBUSTÃO DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS: 24 BILHÕES DE TONELADAS
DECO2PORANO

PRODUÇÃO MUNDIAL DE ENERGIA ELÉTRICA POR CENTRAIS NUCLEARES:
2.220 TWh EM 1995
17% DO TOTAL DE PRODUÇÃO ELÉTRICA
5% DO TOTAL DE ENERGIA PRIMÁRIA

QUANTIDADE DE EMISSÕES DE CO2 EVITADA PELA ENERGIA NUCLEAR EM 1995
2,2 BILHÕES DE TONELADAS DE CO2

(9% DO TOTAL DE EMISSÕES)

RECOMENDAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE TORONTO(1988): REDUZIR O NÍVEL
ATUAL DE EMISSÕES DE 20% (4,5 BILHÕES DE TONELADAS DE CO2 ANUAIS) ATÉ O
ANO 2005

SETOR ELÉTRICO:
EMISSÕES DE CO2: 6 BILHÕES DE TONELADAS DE CO2 (25% DO TOTAL)
QUANTIDADE NÃO EMITIDA DEVIDO ÀS CENTRAIS NUCLEARES: 35% DO TOTAL
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TABELA-XV

REDUÇÃO

EMISSÕES

NO

DE

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS
E NAS

GASES POLUENTES DEVIDO A
EM 1992

FÓSSEIS

ENERGIA NUCLEOELETRICA

Combustível/ América do Europa Europa Extremo Resto do Total
Poluente Norte Ocidental Oriental Oriente Mundo Mundial

Carvão
106t

Gás
IO9 pés cúbicos

Óleo
IO6 barris

280

1400

75

280

790

230

55

1100

70

45

820

250

8

45

8

668

4155

633

co2
106t

so2
106t

NOx
10* t

585

5

3

620

6

3

180

1

1

220

2

1

20

0,2

0,1

1625

14,2

8,1



TABELA-XVI

EMISSÕES DE

REDUÇÃO NO CONSUMO DE
E NAS

GASES POLUENTES DEVIDO A

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

ENERGIA NUCLEOELETRICA
NO PERÍODO 1973-1992

Combustível/
Poluente

América do
Norte

Europa
Ocidental

Europa
Oriental

Extremo
Oriente

Resto do
Mundo

Total
Mundial

Carvão
106t

Gás
IO9 pés cúbicos

Óleo
IO6 barris

3000

14000

1500

2700

7600

3100

620

10600

1100

390

7000

2600

75

450

90

6785

39650

8390

CO2

10* t

so2
10* t

NOx
10* t

6630

70

30

6220

70

30

2050

17

9

2120

16

7

180

2

1

17200

175
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TABELA-XVE

Emissões de SO2 (kt/ano) na França
( 1 kt = 1000 toneladas)

Ano
Setor

Transporte

Processos industriais

Transformação energética(*)

Indústria e agricultura

Residencial, terciário e
aquecimento urbano

Setor Elétrico

TOTAL

1980

127

302

210

1053

423

1224

3339

1990

145

183

123

267

189

351

1258

Variação

kt

+ 18

-119

- 87

-786

-234

-873

-2081

(%)

+14

-39

-41

-75

-55

-71

-62

%na
redução

-0,9 %

5,7 %

4,2 %

37,8 %

11,2%

42,0 %

100,0%

(*) Refinarias de petróleo e complexo de gás de Lacq
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TABELA-XVni

Emissões de SO2 (kt/ano) na RFA

Ano
Setor

Transporte

Residencial e agricultura

Indústria

Setor Elétrico (*)

TOTAL

1980

105

330

870

1900

3205

1990

75

135

410

320

940

Variação

kt

- 30

-195

-460

-1580

-2265

(%)

-29

-59

-53

-83

-71

%na
redução

1,3 %

8,6 %

20,3 %

69,8 %

100,0 %

(lkt=1000t)
(*) Inclui autogeração industrial e outras transformações energéticas.

TABELA-XIX

Energia Elétrica Produzida por Tipo de Usinas

Ano
Tipo

Carvão (1)

Outros (2)

Óleo

Gás

Nuclear

Hidro, Solar e
Geotérmica

TOTAL

1980

TWh

206,0

13,6

25,7

61,0

43,7

18,7

368,7

(%)

55,9

3,7

7,0

16,5

11,9

5,0

100,0

1990

TWh

223,1

15,1

9,8

35,9

147,2

18,4

449,5

(%)

49,6

3,4

2,2

8,0

32,7

4,1

100,0

Variação

(%)

+ 8,3

+11,0

-61,9

-41,1

+236,8

-1,6

+21,9

(1) antracita e linhita (2) gases de processos e mistura de combustível
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TABELA-XX

Países com
País

os maiores sistemas elétricos.
Térmicas

Convencionais

Estrutura
Hidro

da capacidade instalada em 1993.
Nuclear Geo-

térmicas TOTAL (

+ outras

GWe

%)

Estados Unidos

Federação Russa

Japão

China

França

Alemanha (1)

Canadá

índia

Reino Unido

Itália

Ucrânia

Brasil (2)

Espanha

Australia

Suécia

México

Rep. Coréia

Polônia

Noruega

Africa do Sul

Romênia

Irã

Turquia

Venezuela

Arabia Saudita

Argentina

Uzbequistão

Holanda

Austria

557,0
148,8

134,1

130,0

23,5

82,8

33,0

63,3

52,3

43,3

36,8

4,2

20,5

29,8

8,8

23,7

20,4

27,1

0,2

24,3

16,4

18,9

10,6

8,1
18,4

10,0

13,5

16,9

6,1

98,6
43,4

40,0

44,0

60,8

8,8
62,1

19,9

4,2
19,7

4,7
48,0

16,4

7,4
18,4

8,1
2,5

2,1
27,1

0,6

5,9

2,0
9,7

10,7

0,0

7,0

4,1

(*)
11,3

99,1
21,2

38,5

1,2
59,0

22,7

15,4

2,1

11,9
0,0

12,8

0,6

7,0
0,0

10,0

0,7

7,6

0,0
0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

1,0

0,5

0,0

5,7

(*)
0,3

0,0

0,2

0,0

(*)
(*)

(*)
0,5

0,0

0,0

( • )

0,0

(*)
0,7

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

(*)

0,0

0,0

0,2

0,0

760,4
213,4

212,9

175,2

143,5

114,3

110,5

85,3

68,4

63,5

54,3

52,8

43,9

37,2

37,2

33,2

30,5

29,2
27,3

26,7

22,3

20,9

20,3

18,8

18,4

18,0

17,6

17,6

17,4

25,6
7,2

7,2

5,9

4,8

3,8

3,7
2,9

2,3

2,1
1,8

1,8
1,5

1,3

1,3

1,1
1,0

1,0
0,9

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Total do mundo

Participação (%)

1882,6

63,4

720,1

24,2

358,2

12,1

10,0

0,3

2970,9

100,0

83,8

AFRICA

AMERICA DO NORTE

AMERICA DO SUL

ASIA

EUROPA

OCEANIA

TOTAL

Distribuição por regiões

55,7
628,8

33,5

546,4

585,0

33,2

1882,6

19,1
171,7

89,5

160,5

266,5

12,8

720,1

1,8
115,2

1,7
54,7

184,8

0,0

358,2

0,1
6,5

0,0

1,5

1,6
0,3

10,0

76,7
922,2

124,7

763,1

1037,9

46,3

2970,9

2,6
31,0

4,2

25,7

34,9

1,6
100,0

(2) Eletrobrás/SIESE

(*) Indica valor extremamente pequeno para a unidade considerada

FONTE: 1993 ENERGY STATISTICS YEARBOOK, UNITED NATIONS
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TABELA-XXI

Países com
País

os maiores sistemas elétricos.
Térmicas

Convencionais

Estrutura
Hidro

da geração
Nuclear

em 1993.
Geo-

térmicas

+ outras

TWh

TOTAL (%)

Estados Unidos

Federação Russa

Japão

China

França

Alemanha (1)

Canadá

índia

Reino Unido

Itália

Ucrânia

Brasil (2)

Espanha

Australia

Suécia

México

Rep. Coréia

Polônia

Noruega

Africa do Sul

Romênia

Irã

Turquia

Venezuela

Arabia Saudita

Argentina

Uzbequistão

Holanda

Austria

2236,4
662,2

550,2

685,2

35,4

350,7

108,8

279,0

227,8

174,6

143,4

5,8

74,7

147,0

7,5

97,5

99,3

130,3

0,5

167,9

42,7

61,0

39,8

23,9

63,3

31,1
41,8

72,8

14,7

276,5
175,2

105,5

151,8

67,9

21,5

323,7

70,7

5,7

44,5

11,3

231,7

25,8

16,5

75,4

26,0

6,0

3,6

119,5

0,8

12,8

11,0

34,0

47,5

0,0

24,1

7,4

(*)
38,0

610,3
119,2

249,2

2,5

368,2

153,5

94,8

6,8

89,3

0,0

75,2

0,4

56,0

0,0

61,4

4,8

58,1

0,0

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,8

0,0

4,0

0,0

22,7

(*)
1,8

0,0

0,0

(*)

(*)

(*)
0,2

3,7

0,0

0,0

(*)
0,0

(*)
6,6

0,0

0,0

(*)
0,0

0,0

0,0

(*)
0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

3145,9
956,6

906,7

839,5

471,5

525,7

527,3

356,5

323,0

222,8

229,9

237,9

156,5

163,5

144,3

134,9

163,4

133,9

120,0

175,9

55,5

72,0

73,8

71,4

63,3

63,0

49,2

77,0

52,7

25,7
7,8

7,4

6,8

3,8

4,3

4,3

2,9

2,6

1,8
1,9

1,9
1,3

1,3
1,2

1,1
1,3

1,1
1,0

1,4
0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,6

0,4

Total do mundo

Participação (%)
7670,0

62,6

2376,0

19,4

2167,5

17,7

47,0

0,4

12260,5

100,0

85,8

AFRICA

AMERICA DO NORTE

AMERICA DO SUL

ASIA

EUROPA

OCEANIA

TOTAL

Distribuição por regiões

281,6
2491,6

97,3

2403,2

2237,2

159,1

7670,0

50,5
641,2

410,4

526,1

708,7

39,1

2376,0

7,2
710,0

8,2

351,5

1090,6

0,0

2167,5

0,3
30,2

0,0

9,3

5,6

1,6

47,0

339,6
3873,0

515,9

3290,1

4042,1

199,8

12260,5

2,8
31,6

4,2

26,8

33,0

1,6
100,0

(1) Situação em 1993. A reunificação das duas Alemanhas ocorreu em outubro de 1990

(2) Eletrobrás/SIESE

(*) Indica valor extremamente pequeno para a unidade considerada

FONTE: 1993 ENERGY STATISTICS YEARBOOK, UNITED NATIONS
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TABELA-XXII

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNDO
(1000 TWh)

Período Térmicas Hidro Nuclear Outras Total

Antes de 1951

1951 a 1960

1961 a 1970

1971 a 1980

1981 a 1990

1991 e 1993

9,6

10,9

26,5

46,9

65,4

23,0

6,4

5,4

9,4

14,7

19,6

6,9

-

-

0,4

4,0

14,1

6,4

0,1

-

0,2

0,1

16,1

16,3

36,3

65,6

99,3

36,4

TOTAL 182,3 62,4 24,9 0,4 270,0

Fonte: UN Energy Statistics Year-books
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TABELA-XXEI

Quantidade acumulada de petróleo não consumida no mundo
devido a energia nuclear

(período 1973-1992)

Região

América do Norte
Europa Ocidental
CEI e Europa do Leste (*)
Extremo Oriente
Resto do Mundo

TOTAL

Petróleo não consumido
(Bilhões de barris)

1,5
3,1
1,1

2,6

0,1

8,4

Compras evitadas
(Bilhões de US $ de 1990)

40
83
30
69

3

225

(*) CEI: Comunidade dos Estados Independentes, parte da antiga União Soviética
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TABELA-XXIV

Influência nos custos do petróleo e carvão

devido a uma eventual suspensão dos programas nucleares

nos países da OCDE

Caso

Caso Padrão

Energia Elétrica Gerada nos 7 paises da
OECD (TWh)

Geração Nuclear Neste Total (TWh)

Preço do petróleo (US $/barril)

Preço do carvão (US $/t)

Caso de Suspensão da Energia Nuclear

Energia Elétrica Gerada nos 7 paises da
OECD (TWh)

Geração Nuclear Neste Total (TWh)

Preço do petróleo (US $/barril)

Preço do carvão (US $/t)

1990

5210

1354

18,5

43,1

4930

635

31,3

51,7

1991

5313

1388

19,5

45,5

4826

0

37,5

61,8

1992

5409

1422

20,5

47,7

4887

0

29,1

50,6

2005

6792

1951

42,3

85,4

6157

0

58,0

94,7
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Estimativa da oferta e demanda futuras de urânio
(toneladas de U3O8)

TABELA-XXV

Ano
Item

Produção

Africa do Sul
Austrália
Canadá
Cazaquistão
China
Namíbia
Niger
EUA
Rússia
Uzbequistão
Outros países (a)

TOTAL

Fornecimento de Estoque (b)

HEU (c) -Rússia
- Estados Unidos

OFERTA TOTAL

Demanda

Economia por reciclagem

Demanda de düuente de HEU

Demanda líquida

Saldo(+)/Déficits(-)

1995

1.630
4.400

12.430
2.310
1.360
2.360
3.500
2.720
2.590
2.130
4.400

39.830

29.570

0
360

69.760

68.950

1.360

910

68.500

+1.260

2000

2.270
11.800
20.410

1.360
2.270
4.540
2.720
3.630
1.810
1.810
4.080

56.700

10.890

4.540

1.810

73.940

72.120

4.080

1.360

69.400

+ 4.540

2005

1.360
13.610
19.960

1.360
4.080
4.540

910
3.630
1.810
1.810
3.630

56.700

8.620

7.260

1.360

73.940

75.300

5.440

1.810

71.670

+2.270

2010

1.360
13.610
20.870

1.360
4.990
4.540

910
3.630
1.810
1.810
3.630

58.520

6.350

7.260

1.360

73.490

78.930

5.440

2.270

75.760

- 2.270

(a) Argentina, Bélgica,Brasil,Bulgaria,França, Gabão,República Tcheca,Alernanha,Hungria, índia, Mongólia,
Paquistão, Portugal, Romênia, Espanha e Ucrânia.

(b) Estoque de urânio, LEU e rejeitos de enriquecimento ("tails")
(c) Urânio natural equivalente a HEU e düuente de mistura.
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TABELA-XXVI

Produção de urânio nos países da antiga União Soviética e China
em 1995

China

Ucrânia
Cazaquistão
Federação Russa
Uzbequistão

1.360 tU3Og

5901 U3O8

2.310 tU3Og

2.590 t U3O8

2.130 tU3O8

Total 8.9801 U3O8

Produção mundial total 39.8301U3O8
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ANEXO I

OS ACONTECIMENTOS MARCANTES
NA ÁREA DE ENERGIA NUCLEAR EM 1995/96
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ANEXO I

Os Acontecimentos Marcantes na Area de Energia Nuclear em 1995

8 de janeiro:

15 de janeiro:

17 de janeiro:

18 de janeiro:

31 de janeiro:

4 de fevereiro

11 de fevereiro:

Primeira criticalidade, na India, do reator PHWR da unidade 2 de
Kakrapur, com 220 MWe brutos/202 MWe líquidos. A usina está situada a
cerca de 275 km ao norte de Bombaim. As duas unidades da usina utilizam
tórío no primeiro núcleo com a finalidade de achatamento do fluxo de
neutrons. Kakrapar-2 constitui-se na décima unidade do programa indiano.

A China assina uma carta de intenção com a França para construir duas
unidades PWR em Lingao. Este projeto também conhecido como Daya
Bay 2, devido a sua proximidade com as usinas em operação em Daya Bay,
próximo a Hong Kong, involve um consórcio das empresas francesas
FRAMATOME e Electricité de France (EDF) e a empresa anglo-francesa
GEC-Alsthom.

Um forte terremoto ocorrido com intensidade de 7,2 graus na escala
Richter praticamente destroi a cidade portuária de Kobe e abala Kyoto e
Osaka As usinas nucleares localizadas em Takahama, Ohi, Mihama e
Tsuruga, todas a uma deistância de 100 a 150 km da região afetada,
continuaram funcionando normalmente.

Assinatura de um contrato entre a República da Coréia e a China para
fornecimento pela indústria coreana de dois vasos de pressão e outros
componentes para a segunda fase do programa desenvolvido com
tecnologia própria na China, com a instalação em Qinshan de duas usinas
PWR de 600 MWe.

Primeira criticalidade, no Reino Unido, do reator PWR da usina de Sizewell
B com 1188 MWe líquidos/1258 MWe brutos.

A primeira unidade do novo programa nuclear da República da Coréia
baseado em unidades padronizadas PWR, a unidade 3 da usina de
Yonggwang, atinge a plena capacidade em sua trajetória para a operação
comercial. Esta unidade com 1000 MWe brutos/950 MWe líquidos havia
sido sincronizada ao sistema pela primeira vez em 30 de outubro de 1994.

Assinatura de um "Memorandum of Understanding" entre a República da
Coréia e a China para o estabelecimento de um plano de construção de
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14 de fevereiro:

NUCLEN

usinas com tecnologia coreana nas regiões costeiras da China. O plano
deve incluir avaliações técnicas e propostas financeiras.

Primeira sincronização ao sistema, no Reino Unido, da usina de Sizewell B
com 1188 MWe líquidos/1258 MWe brutos e com um reator PWR.

4 de março:

31 demarco:

10 de abril:

5 de maio:

7 dejunho:

20 dejunho:

14 de julho:

Primeira sincronização no sistema elétrico da índia, unidade 2 de
Kakrapur, com 220 MWe brutos/202 MWe líquidos e um reator PHWR. A
usina está situada a cerca de 275 km ao norte de Bombaim. As duas
unidades da usina utilizam tório no primeiro núcleo com a finalidade de
achatamento do fluxo de neutrons. Kakrapar-2 constitui-se na décima
unidade do programa indiano. A primeira unidade de Kakrapur havia sido
sincronizada pela primeira vez em maio de 1993.

Operação comercial da unidade 3 da usina de Yonggwang, na República
da Coréia, com um reator PWR e 1000 MWe brutos/950 MWe líquidos.
Esta unidade havia sido sincronizada pela primeira vez ao sistema em 30 de
outubro de 1994 e atingido a plena capacidade operativa em 4 de fevereiro.

Operação comercial da segunda unidade da usina de Laguna Verde, no
México com um reator BWR e 675 MWe brutos/654 MWe líquidos.

Aprovação pelo Governo Chinês para a construção de duas unidades
nucleares de 1000 MWe cada, próximo a cidade de Waíàngdian, na
Província de Liaoning. As duas unidades serão do tipo PWR e deverão ser
supridas pela Rússia.

Finalização do carregamento do primeiro núcleo da unidade número 1 da
usina Cernavoda na Romênia, com um reator a urânio natural fornecido
pelo Canadá (CANDU) e 650 MWe líquidos/700 MWe brutos. Quanto
pronta a usina terá ao todo cinco unidades semelhantes.

Nova solicitação de ofertas para construção de duas unidades em
Lungmen, em Formosa ("Taiwan"). A primeira rodada não teve sucesso
devido ao alto risco que deveria ser assumido pelos construtores. O novo
escopo será limitados ao SNGV e equipamentos e serviços pertinentes. A
construção e a montagem de equipamentos não está contemplada na
presente solicitação de ofertas.

Início de construção, próximo a Beijing, na China, do primeiro reator de
alta temperatura. O reator com 10 MWt deverá atingir a sua primeira
criticalidade em 1999 e a sua plena operacionalidade em torno de 2000.
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18 de julho:

28 de julho:

1 de agosto:

23 de agosto:

29 de agosto:

Initialização do contrato para construção de duas unidades de 985 MWe
PWR em Lingao, China, entre a FRAMATOME (França) e China
Guangdong Nuclear Power. A carta de intenção havia sido assinada em 15
de janeiro de 1995. O contrato a ser assinado com a FRAMATOME tem
um valor de 6 bilhões de Francos Franceses, aproximadamente 1,2 bilhões
de US dólares, e cobre o suprimento de dois PWRs, o combustível para o
primeiro núcleo e aumento do escopo de transferência de tecnologia em
relação ao primeiro contrato de Daya Bay.

Aniversário de 30 anos do lançamento do programa de usinas nucleares
comercias na Suécia com a criação do "Oskarshamnsverkets Krafgrupp
AB" em 14 de julho de 1965. No mesmo dia foi encomendada da ASEA a
primeira usina Oskarshamn-1, cuja construção iniciou-se em junho de 1966
e operação comercial seis anos mais tarde.

Primeira sincronização ao sistema elétrico da unidade 4 da usina de
Yonggwang, na República da Coréia, com um reator PWR e 1000 MWe
brutos/950 MWe líquidos. Esta é a segunda unidade em operação do novo
programa de usinas PWRs padronizadas com alto grau de nacionalização.

Operação comercial, no Japão, da unidade 2 da usina de Onagawa com um
reator BWR e 825 MWe brutos/796MWe líquidos, de propriedade da
Tohoku Electric Power Co. Esta é a segunda unidade da companhia,
fazendo com que a participação total das unidades nucleares atinja,
aproximadamente, 11% dp total instalado.

Operação comercial, no Japão, da unidade 2 da usina de Onagawa de
propriedade da Tohoku Electric Power, com um reator BWR e com 825
MWe brutos/796 MWe líquidos. Esta é a 49a unidade em operação do
programa nuclear japonês. A unidade havia sido sincronizada pela primeria
vez ao sistema elétrico em 23 de dezembro de 1994.

A Lituânia estabelece um fundo para o fechamento das duas unidades de
Ignalina até 2010 e para o seu posterior descomissionamento.

A unidade 4 da usina da usina de Yonggwang, na República da Coréia,
com um reator PWR e 1000 MWe brutos/950 MWe líquidos, atinge a sua
plena potência, como etapa necessária, em direção a sua operação
comercial. Esta é a segunda unidade em operação do novo programa de
usinas PWRs padronizadas com alta participação da indústria e serviços
coreanos.

Primeira sincronização ao sistema da usina protótipo com reator super-
regenerador rápido Monju, com 280 MWe. Monju é uma peça importante
do programa japonês de usinas com reatores rápidos.
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1 de setembro:

5 de setembro:

10 de outubro:

18 de outubro:

25 de outubro:

26 de outubro:

Operação comercial, na índia, da segunda unidade da usina de Kakrapur,
com 220 MWe brutos/202 MWe líquidos. A unidade havia sido
sincronizada ao sistema elétrico pela primeira vez em 4 de março de 1995.
A usina atenderá principalmente aos estados de Gujurat e Maharashtra.

O Governo da Rep. Eslovaca renuncia ao financiamento do "European
Bank for reconstruction and Development" para o término da usina de
Mochovce e decide utilizar a "Skoda Praha", como contrante principal. O
Banco exigia o fechamento das unidades 1 e 2 de Bohunice como
contrapartida para o financimento, o que foi considerado inaceitável pelo
governo eslovaco.

A maioria dos membros do Parlamento Europeu, reunido em Strassburgo,
votou a íàvor da continuação da utilização da energia nuclear na Europa

para fins pacíficos.

Primeira sincronização ao sistema da unidade n. 6 da usina de Zaporozhe,
na Ucrânia, com 950 MWe líquidos/l 000 MWe brutos. Com esta unidade
em operação a usina de Zaporozhe, com seis unidades, torna-se a usina
com maior capacidade em operação na Europa (5.700 MWe líquidos/6.000
MWe brutos), ultrapassando a usina de Gravelines na França, também com
seis unidades em operação (5.460 MWe líquidos/5.706 MWe brutos).
Zaporozhe-6 é a 15a unidade nuclear em operação na Ucrânia.

Os sistemas elétricos da Polônia, da República Eslovaca, da República
Tcheca e da Hungria, são sincronizados ao sistema europeu
interconectado do oeste da UCPTE.

Assinatura de contratos para a construção de duas unidades PWR com
capacidade de 985 MWe cada, em Lingao na China. Foram assinados três
contratos, um com a FRAMATOME para o suprimento da ilha nuclear,
outro com a GEC-Alsthom para o suprimento da ilha convencional e o
terceiro com a "Electricité de France" para prestação de assistência técnica
no projeto, construção e comissionamento das unidades. O valor total
destes contratos é de 10 bilhões de FF, cerca de US$ 2 bilhões, sendo 6
bilhões de FF para a Framatome, 3 bilhões de FF para GEC-Alsthom e 1
bilhão de FF para a EDF.

Criticalidade do reator da unidade 2 de Metsamor, situada a 40 km de
Yerevan, capital da Armênia e que havia sido fechada em 1989 devido a
forte terrremoto acontecido em Spitak em dezembro de 1988 Com o
reinicio de operação da usina PWR com duas unidades de 376 MWe
líquidos, espera-se a aliviar a situação crítica de suprimento de energia
elétrica do país.
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11 de dezembro: A "British Energy", a companhia criada para coordenadar a privatização da
grande parte da usinas nucleares no Reino Unido, cancela os planos de
construir as unidades Sizewell-C e Hinkley-C.

18 de dezembro: Primeira criticaUdade do reator da unidade 6 da usina de Kashiwazaki-
Kariwa, a primeira unidade do mundo com um reator avançado do tipo
ABWR e com 1356 MWe brutos/1315 MWe líquidos. O carregamento
do núcleo do reator tinha sido iniciado em 30 de novembro. A Tokyo
Electric Power Company (TEPCO), começou a construção da unidade em
6 de setembro de 1991.
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Os Acontecimentos Marcantes na Area de Energia Nuclear em 1996

11 de janeiro:

29 de janeiro:

1 de abril:

2 de abril:

16 de abril:

28 de abril:

27 de maio:

Operação comercial na República da Coréia da unidade 4 da usina nuclear
de Yonggwang (PWR), tornando-se a 1 Ia unidade em operação no país.

Primeira sincronização da unidade 6 da usina de Kashiwazaki-
Kariwa, a primeira unidade do mundo com um reator avançado do tipo
ABWR e com 1356 MWe brutos. O reator da unidade tinha ficado crítico
em 18 de dezembro de 1995. A Tokyo Electric Power Company
(TEPCO), começou a construção da unidade em 6 de setembro de 1991.

Todas as usinas do tipo Magnox da Grã-Bretanha são reunidas em uma
empresa estatal, a Magnox Electric plc. A demais usinas (AGR e PWR)
permanecem com a Nuclear Electric plc e Scottish Nuclear, privatizadas e
subsidiárias da holding British Energy.

O Ministério de Comércio Intenacional e Indústria (MITI) do Japão
divulga o Plano de Suprimento do Setor Elétrico para o ano fiscal de 1996.
Segundo o plano serão iniciados no ano os processos para a construção de
quatro unidades nucleares em um total de 5.199 MWe. Além das unidades
nucleares serão também iniciadso os processos para as construções de 10
usinas hidroelétricas em um total de 5.130 MWe e 14 termoelétricas em um
total de 13.010 MWe. No total serão iniciados os processos para as
construções de 28 unidades elétricas com uma capacidade acumulada de
23.340 MWe.

Primeira criticalidade do reator CANDU da unidade 1 da usina de
Cernavoda, com 700 MWe brutos/650 MWe líquidos. Cernavoda é a
primeira usina nucleoelétrica da Romênia. Esta primeira unidade representa
cerca de 10% do total da capacidade elétrica instalada no país.

A unidade 6 da usina de Kashiwazaki- Kariwa, a primeria unidade do
mundo com um reator avançado do tipo ABWR e com 1356 MWe brutos
atinge a plena potência pela primeira vez. O reator da unidade tinha ficado
crítico em 18 de dezembro de 1995 e a unidade sincronizada ao sistema
elétrico pela primeira vez em 29 de janeiro de 1996. A Tokyo Electric
Power Company (TEPCO), começou a construção da unidade em 6 de
setembro de 1991.

Operação comercial, nos Estados Unidos, da unidade 1 da usina de Watts
com um reator PWR e 1218 MWe brutos/1165 MWe líquidos.
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27 de junho:

11 de julho:

12 de julho:

19 de julho:

24 de julho:

25 de julho:

26 de setembro:

30 de setembro:

A Hungria e a República Tcheca tornam-se membros da OCDE.

Primeira sincronização, as 18:22 horas, no sistema romeno da unidade 1 da
usina deCernavoda, com capacidade nominal de 700 MWe brutos/650
MWe líquidos. A unidade foi conectada ao sistema com 10% de sua
capacidade nominal para a realização de uma série de testes peracionais.
Cernavoda é a primeira usina nucleoelétrica da Romênia. Esta primeira
unidade, operando a plena carga, representa cerca de 10% do total da
capacidade elétrica instalada no país.

Assinatura de um acordo entre a "China National Nuclear Corp.-CNNC" e
"Atomic Energy of Canada Ltd-AECL" em que são acordados preços e
condições comerciais para a construção de duas unidades do tipo CANDU
de 700 MWe, que comprenderá a fase 3 da usina de de Qinshan.

Inauguração em Springfields no noroeste da Inglaterra de uma nova fabrica
de elementos combustíveis de propriedade da BNFL. Esta unidade
denominada de "Oxide Fuel Complex-OFC" custou cerca de 200 milhões
de libras esterlinas e incorpora os mais rígidos padrões de segurança, de
impactos mínimos sobre a saúde e meio ambiente.

Stephen Bosworth, o Diretor Executivo da "Korean Peninsula Energy
Development Organization (KEDO)" declara que as negociações com a
Coréia do Norte para a construção de uma usina PWR prosseguem
normalmente e que será possível iniciar a construção de uma usina no
território norte-coreano dentro de um ano.

Primeira criticalidade do reator da unidade BI da usina de Chooz, na
França. Esta unidade com 1520 MWe brutos/1455 MWe líquidos, será.
quando em operação, a de maior capacidade operativa no mundo. Chooz-
Bl é a unidade ponta de série da linha N4 de 1450 MWe, a primeira
utilizando projeto inteiramente francês.

A Taipower, a empresa de energia elétrica de Formosa (Taiwan), autoriza
a GE a prosseguir com os trabalhos para o suprimento de componentes e
serviços para a construção da usina de Lungmen com duas unidades
avançadas (2x 1355 Mwe), utilizando reatores avançados à água fervente
(ABWR).

Primeira sincronização ao sistema da unidade BI da usina de Chooz, cujo
reator havia ficado crítico em 25 de julho. A energia elétrica produzida
pelas unidades de Chooz B será fornecida para a França (75%) e Bélgica
(25%), através da Electrabel.
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2 de outubro:

23 de outubro:

24 de outubro:

29 de outubro:

1 de novembro:

7 de novembro:

12 de novembro:

26 de novembro:

19 de dezembro:

Operação a plena carga da unidade 1 da usina de Cernavoda na Romênia.
A unidade com capacidade nominal de 700 MWe brutos/650 MWe
líquidos é a primeira usina nucleoelétrica da Romênia. Esta primeira
unidade, operando a plena carga, atende a 10% do total das necessidades
de energia elétrica do país.

Primeira criticalidade o reator da unidade 4 da usina de Genkai, com um
reator do tipo PWR e com 1180 MWe brutos. A usina é de propriedade
da Kyushu Electric Power Company do Japão.

Entrada em vigor da Convenção de Segurança Nuclear, primeiro
instrumento legal internacional sobre segurança de usinas nucleares de
âmbito mundial.

Primeira criticalidade, na índia, do reator de pesquisa KAMINI, com
potência térmica de 30 kWt, utilizando U233 como combustível.

Primeira criticalidade o reator da unidade 7 da usina de Kashiwazaki-
Kariwa, a segunda unidade do mundo com um reator avançado do tipo
ABWR e com 1356 MWe brutos. A Tokyo Electric Power Company
(TEPCO), começou a construção da unidade em julho de 1993.

Operação comercial, no Japão, da unidade 6 da usina de Kashiwazaki-
Kariwa, a primeira unidade do mundo com um reator avançado do tipo
ABWR e com 1356 MWe brutos. O reator da unidade tinha ficado
crítico em 18 de dezembro de 1995 e a unidade sincronizada ao sistema
elétrico pela primeira vez em 29 de janeiro de 1996. A unidade pertence a
Tokyo Electric Power Company (TEPCO), que no momento está
operando 17 unidades nucleares.

Primeira sincronização no sistema elétrico japonês da unidade 4 da usina
de Genkai, com um reator do tipo PWR e com 1180 MWe brutos/1127
MWe líquidos. A usina é de propriedade da Kyushu Electric Power
Company do Japão. O reator desta unidade havia ficado crítico pela
primeira vez em 23 de outrubro de 1996.

Assinatura em Shanghai na China de um contrato entre "Atomic Energy of
Canada" e "China Nuclear Corporation" para a construção de duas
unidades do tipo Candu, a serem construídas como a terceira fase da usina
Qinshan, a 125 km ao sul de Shanghai.

A unidade 7 da usina de Kashiwazaki- Kariwa, a segunda unidade do
mundo com um reator avançado do tipo ABWR e com 1356 MWe brutos
atinge a plena potência pela primeira vez. O reator da unidade tinha ficado
crítico em 18 de dezembro de 1995 e a unidade sincronizada ao sistema
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elétrico pela primeira vez em Io de novembro de 1996. A Tokyo Electric
Power Company (TEPCO), começou a construção da unidade em
julho de 1993.
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ANEXO II

O MERCADO DO CICLO DO COMBUSTÍVEL
CONVERSÃO E ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO
FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS
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ANEXO II

O MERCADO DO CICLO DO COMBUSTÍVEL
CONVERSÃO E ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO
FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS

Introdução

As fases de mineração e beneficiamento de urânio foram tratadas no capítulo 10 do
relatório. Este anexo trata das demais fases para dar uma visão completa do ciclo do combustível.
Os avanços tecnológicos na área do ciclo de combustível são tratados em maiores detalhes em
outra publicação desta série 151.

Conversão

A conversão de urânio é o processo que consiste na transformação de
concentrados de urânio, o chamado "yellow cake" em hexafluoreto de urânio (UTe), matéria prima
utilizada nas usinas de enriquecimento isotópico de urânio, etapa essencial na produção do
combustível para os reatores a urânio enriquecido.

A capacidade de conversão do mundo é de cerca de 65.000 t U/a, conforme indica
a Tabela-II-I. Deste total, 63.200 tU/a estão concentrados em cinco países,), na Rússia
(MINATON 18.700 tU), na França (COMURHEX 14.0001 U/a), nos Estados Unidos (CoverDynl
Co., 14.000 t U/a), no Canadá (CAMECO, 10.500 t U/a) e no Reino Unido (BNFL 6.000 t U/a)
IV.

Em 1995 a demanda por serviços de conversão de urânio no mundo foi de cerca de
51.000 t U/a, indicando uma sobrecapacidade de cerca de 27%. Em 1992 foi fechada a usina de
conversão da Sequoyah Fuels Corporation nos Estados Unidos com uma capacidade de 9.090
tU/a. Como resultado deste encerramento de operação a sobrecapacidade mundial que era de 37%
caiu para para 27%, com possíveis problemas de suprimento a curto prazo. Nenhuma usina de
conversão está planejada para entrar em operação a médio prazo, até meados do próximo
decêncio.

Os preços dos serviços de conversão em 1994 e 1995, no mercado "spot",
estavam na faixa de US$ 5,7-7,0/kg U. Adicionalmente ao mercado de serviços de conversão, há
quotações no mercado mundial para o material já convertido a preços entre US$ 25 a US$ 32/kg U
na forma de UF6. Como reflexo da situação atual que indica possíveis problemas no balanço
oferta/demanda, os preços dos serviços de conversão aumentaram em 1994.
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A indústria dos serviços de conversão poderá ser afetada de alguma maneira pela
disponibilidade de urânio altamente enriquecido (HEU), proveniente do desmantelamento de ogivas
nucleares. Conforme o acordo assinado entre os Estados Unidos e a Federação Russa, serão
enviados anualmente 10 t HEU, durante cinco anos para os Estados Unidos. Nos quinze anos
seguintes serão enviados 30 t HEU anualmente. Uma quantidade atual de 10 t HEU eqüivale,
aproximadamente, a 3000 t U/a, representante cerca de 5% da capacidade mundial de serviços de
conversão.

Há uma demanda crescente para a conversão de urânio reprocessado para
enriquecimento. Estima-se que em 1995 foram produzidos cerca de 4.000 t de urânio
reprocessado no mundo. Neste caso são necessárias usinas diferentes para esta conversão, devido
a problemas de contaminação e à necessidade de blindagem adicional. A COMURHEX vem
operando uma instalação piloto com capacidade de 350 t U/a desde 1976 em Pierrelatte. A
COGEMA está construindo, em Pierrelatte, uma usina para converter nitrato de uranila, oriundo
das usinas de reprocessamento de La Hague, em UF4. A usina terá uma capacidade de 2.000 t U/a.
A BNFL também pretende construir uma usina semelhante com capacidade de 1000 t U/a, em
torno de 2000. Estima-se que o custo da conversão do urânio reprocessado seja cerca de cinco
vezes mais caro do que a do urânio natural.

Enriquecimento de urânio

O enriquecimento de urânio é etapa essencial para a produção de elementos
combustíveis para reatores à água leve e urânio enriquecido, os mais utilizados no mundo
atualmente. O objetivo do processo é aumentar o teor do U-235 no urânio natural que é de 0,72%
para cerca de 2 a 3% .

No momento os serviços de enriquecimento estão sendo oferecidos por quatro
supridores principais, USEC-"United States Enrichment Corp.", substituindo o DOE-"Department
of Energy" dos Estados Unidos6, EURODIF (França e associados), o MINATOM (Ministério
Russo de Energia Atômica ) e URENCO (Reino Unido, Holanda e Alemanha) e por dois outros
supridores de menor porte, a CNEIC-"Chinese Nuclear Energy Industry Co."(China) e JNFL-
"Japan Nuclear Fuels Ltd" (Japão)7. A Tabela-II-II mostra a capacidade instalada mundial de
serviços de enriquecimento. Os processos industriais empregados são a difusão gasosa, empregado
pela USEC, EURODIF e CNEIC. A centriíiigação é empregada pela URENCO, MINATOM,
JNFL e CNEIC. Os outros métodos (Laser, CRISLA etc), ainda se encontram no estágio de
pesquisa e desenvolvimento.

6 Em julho de 1992 a empresa estatal americana "United States Enrichment Corp.-USEC" criada por lei
no mesmo ano, assumiu as operações de enriquecimento de urânio do DOE, com "leasing" das
instalações de Kentucky e Ohio.

7 Há produção em menor escala na Argentina, Brasil e África do Sul. Estes países eventualmente
poderão se tornar fornecedores mundiais.
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A demanda por serviços de enriquecimento foi de cerca de 33 milhões de UTS em
1995, que é cerca de 73% da capacidade instalada no mundo (UTS=Unidade de Trabalho de
Separação, unidade que reflete o trabalho requerido para realizar o enriquecimento isotópico). O
balanço demanda-oferta está caracterizando um mercado favorável ao comprador e
consequentemente preços baixos. Os preços dos contratos com a USEC americana situavam-se
no entorno de US$ 125/UTS em 1994, e o mercado "spot" na gama de US $ 65 a US$ 71/UTS.
Em 1995 o mercado "spot" subiu para a gama de US $ 90 a US$ 97/UTS. O valor mais baixo
refere-se a suprimento russo para mercados sem restrições.

O mercado de urânio se alterou fundamentalmente em 1995 com o
desaparecimento virtual do mercado "spot" tradicional, em virtude da falência da NUEXCO e
aumento do controle e motivação por parte dos principais supridores. Os intermediários não têm
mais disponibilidade de urânio enriquecido em bases firmes e praticamente desapareceram do
mercado. As empresas de energia elétrica, a partir de janeiro de 1995, verificaram que os principais
supridores estavam oferecendo preços para suprimento de longo prazo, mais baixos que os do
mercado "spot". Como indicativo desta tendência de concentração no mercado de longo prazo,
em março de 1996, a TradeTech lançou uma nova série de indicadores de preços, um deles para
contratos de longo prazo, com o valor inicial de US $ 100/UTS.

As principais preocupações dos supridores de serviços de enriquecimento do
mundo ocidental são as pressões sobre os preços provocados pela sobrecapacidade instalada, bem
como pela política agressiva de supridores de fora da região, a CEI e a China. Há também
preocupações ligadas ao suprimento de material proveniente do desmantelamento de ogivas
nucleares decorrente do programa de desarmamento8.

O produtor da Federação Russa, o MINATOM, é no momento o supridor de
menor preço no mercado. O MINATOM , com uma capacidade intalada total de 10 milhões de
UTS/ano, tem uma capacidade ociosa para exportação no momento de 3 milhões de UTS/ano e
está suprindo cerca de 22% do mercado mercado mundial.(figura-II-l)

Atualmente a EURODIF supre 22% do mercado mundial e a URENCO 9%. A
USEC é o maior supridor, com 40% de atendimento do mercado (Figura-II-1).

Novos produtores (Lousiana Energy Services-LES, Japão, China, Africa do Sul) e
tecnologias ("advanced laser isotope separation-AVLIS", nos EUA, França, Rússia e Japão, e
"chemical laser enrichment-CRISLA", no Canadá) podem alterar as forças do mercado a médio
prazo. Estima-se atualmente que os custos de serviços de enriquemcimento por laser sejam

Estima-se que possa entrar material proveniente do programa de desmantelamento de ogivas
nucleares da antiga União Soviética e Estados Unidos equivalente a 1.600 toneladas de urânio
enriquecido a 4 % ou 240.000.000 UTS, decorrentes de mistura de urânio altamente enriquecido com
urânio natural.
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inferiores a US $ 50/UTS. Também a evolução dos preços de urânio pode alterar o mercado de
serviços de enriquecimento.9

Fabricação de Elementos Combustíveis

Os reatores a água (PWR, BWR, PHWR e LWGR) estão sendo empregados
comercialmente há mais de 30 anos. Aproximadamente 96% da capacidade mundial instalada em
centrais nucleares são com estes tipos de reatores e 86% são com centrais nucleares com reatores a
água leve do tipo PWR e BWR. Os combustíveis para todas estas centrais são hoje fabricados em
21 países, com uma capacidade instalada total de cerca de 14.000 t U/a, conforme indicado na
Tabela-II-III (aproximadamente 19 1000 tMP/ano para todos os tipos de combustível).

A demanda de combustível para todos os tipos de usinas foi de cerca de 9.970 tMP
em 1995, ou cerca de 52% da capacidade total instalada de 19.054 tMP/a. Uma série de países
está considerando a construção de fábricas de elementos combustíveis. Estes países ou já tem um
programa de centrais nucleares estabelecido (Ucrânia, China, República da Coréia, México e
Romênia) ou estão na fase inicial de implantação de um programa (Indonésia, Egito e Turquia).
Por outro lado um grupo de países com programas de centrais nucleares já estabelecidos (Finlândia,
Suiça, etc.) não possuem fábricas de elementos combustíveis e não tem planos para implantá-las.

O preço do elemento combustível depende de uma série de fatores como tipo de
combustível utilizado, inclusão ou não de esquemas de gestão do combustível no núcleo,
treinamento, etc. Assim, o custo de fabricação do combustível de reatores a água leve está na faixa
del70a300US$/kgU.

Reprocessamento do Combustível Irradiado

O reprocessamento dos elementos combustíveis descarregados dos reatores visa a
separação do material fissil e fértil, principalmente plutônio e urânio, dos produtos de fissão, para
eventual uso posterior como combustível. O reprocessamento constitui-se em uma tecnologia
comprovada e os seus serviços estão disponíveis a nível comercial para todas as empresas de
energia elétrica do mundo.

Em 1995, a capacidade mundial instalada para reprocessar combustível irradiado de
reatores a água leve era de 3.300 t MP/a. (MP=Material Pesado, urânio, plutônio, etc, contido no
combustível irradiado, descarregado do reator após produzir energia)

A capacidade mundial para todos os tipos de combustível era de 5.535 t MP/a,
como indicado na Tabela-II-IV.

Se, por exemplo, o preço do urânio natural aumentar, a tendência seria diminuir o enriquecimento
do rejeito ("tail") das usinas de enriquecimento, de modo a se utilizar menos urânio natural e mais
serviços de enriquecimento (UTS) para produzir uma mesma quantidade de urânio enriquecido.
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Os custos de reprocessamento variam entre US$ 600 a US$ 1000/kg MP,
devendo-se adicionar mais US$ 100 a US 500/kg MP para o tratamento e eliminação dos resíduos
altamente radioativos produzidos no reprocessamento.

O reprocessamento só se aplica naqueles casos em que se considera o fechamento
do ciclo, com extração do urânio residual e plutonio para serem reciclados no reator. Naqueles
casos em que o reprocessamento não é utilizado há os custos para a estocagem do combustível
descarregado.

A quantidade de combustível irradiado reprocessado proveniente de usinas
nucleoelétricas, até o final de 1993, atingiu cerca de 47.300 tMP, sendo 34.300 tMP de GCR,
13.000 tMP de reatores a água leve e mais de 40 tMP de FBR.

Custo do Ciclo do Combustível

No caso da geração nucleoelétríca o custo do combustível incide sobre o custo final
de geração em cerca de 20-25%. Considerando-se as condições atuais de mercado para os
diferentes serviços e materiais do ciclo do combustível, um fator de capacidade de 70% da usina
nuclear, o custo do combustíveL,incluindo a primeira carga, varia de 4 a 12 US $/MWh para um
ciclo fechado e de 3.5 a 11 US $/MWh para um ciclo aberto com previsão para estocagem
definitiva do combustível irradiado. No caso brasileiro a INB está fornecendo combustível a
FURNAS que leva a um custo do ciclo de cerca de 8,5 US $/MWh, ciclo aberto, indicando que
seus custos estão dentro da gama dos custos internacionais.
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Tabela-II-I
Capacidade nominal de conversão de urânio no mundo em 1995

(emtU/a)/l/

Fornecedor

COMURHEX, Malvesi e Pierrelate (França) (a)
MINATOM, Angarsk (Rússia)
Cover Dyn-Corp., Metropolis(EUA)
CAMECO, Blind River (Canadá)
BNFL, Springfields (Reino Unido)
Valinbada, África do Sul
Lanchow, China
S.Paulo, Brasil

Conversão de urânio de reprocessamento
COMURHEX (França)
Japão
Tomsk-7, Rússia

TOTAL

Capacidade

14.000
18.700
14.000
10.500
6.000
1.400

400
20

65.020

350
135
n.d.

485

65.505

(a) O "yellow-cake"é convertido em UF4 em Malvesi e então o UF4 é transportado para
Pierrelatte onde é convertido em UF6.

Tabela-n-n
Capacidade de enriquecimento de urânio no mundo em 1995

(em 1.000.000 UTS/a)

Fornecedor/tecnologia

USEC-Estados Unidos/difusão
EURODIF-França/difusão
MINATOM-Federação Russa/centriíugação
URENCO Ltd-Alemanha, Holanda, Reino Unido/centr.
CNEIC-China/difusão

/centrifugação
JNFL, Japão/centriíügação
África do Sul/helikon
Argentina/difusão

TOTAL

Capacidade

19,20
10,80
10,00
3,30
0,60
0,20
0,70
0,30

(0,02)

45,10
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Tabela-H-III
Capacidade de fabricação de combustível para reatores em 1995

TIPO
PAIS

Africa do Sul
Alemanha (a)
Argentina
Bélgica
Brasil
Canada
Cazaquistão
China
Egito
Espanha
EUA
França
índia
Itália
Japão
México
Paquistão
Reino Unido
Rep. Coréia
Romênia
Rússia
Suécia

TOTAL

TOTAL GERAL:

NOTAS
a As fabricas de Hanau

(toneladas de MP por ano)

LWR

100
300 a

-
400
100
-

2500 b
150
0,1
200
3650 c
1150

25
200 e

1714
5

20 f
1200
200

-
1700
400

14.014

PWHR

300

1900

270 d

100
150 b

2.720

RBMK

150 b

570

720

AGR

300

300

GCR

1300

1300

19.054 tMP g

(750 tMP/a) e de Karlstein (40 tMP/a) foram fechadas em 1995
b Somente produção de pastilhas
c Refere-se à capacidade atual. A capacidade máxima é de 4.450 tMP
d Capacidade de 150 t/a a ser adicionada em 1996
e Capacidade inativa
f Estimativa da AIEA
g Considerando somente a capacidade de fabricação de elementos combustíveis o total é

15.204 tMP
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Tabela-n-IV
Capacidade mundial de reprocessamento de combustível irradiado

Usina

Marcoule, UP1 (França)
La Hague, UP2 (França)
La Hague, UP3 (França)
Marcoule, APM (França)
Tarapur (índia)
Trombay (índia)
Tokay (Japão)
Kyshtym (Federação Russa)
Sellafield (Reino Unido)
THORP (Reino Unido)
Dounreay (Reino Unido)

TOTAL

(tMP/a)

GCR

600

1500

2100

Total Geral: 5535

Tipo de (

LWR

800
800

100
400

1200 c

3300

tMP/a

Situação em 1995

x»mbustível

FBR

5

10

15

Outros

60 a
60 b

120

a reatores à água pesada
b reatores de pesquisa
c início de operação em 1994.
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ANEXO III

OS PROGRAMAS NUCLEARES NOS PRINCIPAIS PAÍSES
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FRANÇA

1. Introdução

Os recursos energéticos de origem fóssil são limitados e declinantes em território
francês. Historicamente a mineração dos recursos energéticos de carvão tornou-se antieconômica
e, no momento, a importação é superior à produção interna. A produção de gás natural, que era
muito importante no passado, está também diminuindo e, no momento, a produção nacional
responde por apenas cerca de 10% do total do gás utilizado no país. O país dispõe de poucas
reservas de petróleo, sendo a importação responsável por 96% do consumo. Os recursos
hidroelétricos foram, praticamente, desenvolvidos totalmente após a guerra de 1939-45. Em 1970 a
energia hidroelétrica foi responsável por cerca de 40% da produção total de energia elétrica.
Atualmente esta participação é de cerca de 15%. A França é o único país europeu que possui
reservas importantes de urânio.

Por não dispor de combustível fóssil em quantidades suficientes no seu território, a
França lançou em 1974, em conjunto com medidas de conservação de energia, um intenso
programa nuclear para enfrentar a crise de petróleo e assegurar uma ftitura independência
energética. Em 1973, ano do chamado choque do petróleo, a dependência energética francesa era
de 77%, conforme indicado na Tabela-F-I. Em 1975 houve a decisão de se concentrar o
desenvolvimento da energia nucleoelétrica no reator a urânio enriquecido e água leve pressurizada
(PWR), o mais utilizado no mundo, em séries padronizadas e sucessivas. Apesar de dominar a
tecnologia básica dos reatores PWRs (os propulsores dos submarinos nucleares), resolveu a
França, por razões de confiabilidade e economia, basear o seu programa em tecnologia transferida
dos Estados Unidos, onde o PWR estava amplamente demonstrado comercialmente. Com isso, foi
decidido não mais contruir usinas com a linha nacional de reatores até então empregada, a urânio
natural-gás-grafita, permanecendo em operação as unidades existentes. Em 27 de maio de 1994 a
última das unidades deste programa original com reatores gás-grafíta, Bugey-1 com 540 MWe
líquidos, parou de funcionar definitivamente, após 22 anos de operação. Passados menos de quinze
anos do lançamento do programa nuclear de 1974 , a energia nucleoelétrica na França já era, em
1990, responsável por 75% da energia elétrica produzida no país por todas as fontes (Figura-F-1 e
Tabela-F-I), cobrindo cerca de um terço das necessidades energéticas francesas. A contribuição dos
derivados de petróleo para produção de energia elétrica caiu de 40% para 1% e sua participação no
consumo total de energia caiu de 70% para 43% no mesmo período. A taxa de dependência
energética global externa caiu de 77% em 1973 para cerca de 52% em 1990 e 48% atualmente,
permitindo grande economia de divisas . Com o programa nuclear francês houve um grande
incentivo de utilização de energia elétrica. A participação da energia elétrica no mercado total de
energia primária aumentou de 23% em 1973 para 44% em 1990 e cerca de 47% atualmente.
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2 . 0 Setor Elétrico

A grande parte da energia elétrica na França é produzida e distribuída pela
"Electricité de France (EDF)". A transmissão é realizada somente pela EDF. Apenas 5,7% do total
de energia elétrica produzida em território francês é gerado por outros produtores10 ,
principalmente a indústria e 4% da distribuição é realizada por outras companhias de âmbito
municipal. A EDF foi fundada em 1946 em um esforço de pós-guerra, completando portanto em
1996, cinqüenta anos de atividades. A empresa é supervisionada pelo Ministério de Indústria e
Economia. Dos 18 membros do conselho de administração da EDF, a maior parte indicada pelo
governo, seis são eleitos pelos funcionários da EDF. Em 1995 a EDF teve um fàturamente de
188,6 bilhões de Francos Franceses e apresentou um lucro de 2,7 bilhões Francos Franceses,
praticamente os mesmos valores realizados em 1994 e 1993. Cerca de 400 bilhões de Francos
Franceses, moeda de 1993, foram investidos no programa de usinas nucleares desde 1973, não se
considerando os juros durante a construção. Deste total , 50% foram cobertos por recursos
próprios da EDF, 8% financiado pelo Estado e 42% por empréstimos tomados no país e no
exterior. A dívida deste programa reduziu-se a 145,5 bilhões de Francos Franceses em 1995, cerca
de US $ 30 bilhões, sendo apenas 21% em divisas.

Os preços da energia elétrica na França são dos mais baixos da Europa. As tarifes
industrias reduziram-se de 22 a 28% em valores reais durante o período de 1985 a 1995. As tarifas
residenciais reduziram-se 22% no mesmo período. As tarifas são estabelecidas pelo governo e o
contrato de gestão vigente considera um redução nos custos de energia elétrica de cerca de 1,25%
ao ano até 1996. Em 1995 a tarife da EDF caiu de 4% em moeda constante, valor superior ao
previsto no contrato de gestão.

No final de 1995 a capacidade instalada total na França era 107.500 MWe, sendo
54,4% por centrais nucleoelétricas, 22,3% por usinas térmicas convencionais e 23,3% por usinas
hidroelétricas. A produção de energia elétrica foi de 471 TWh em 1995, sendo 76,1% por usinas
nucleares, 7,9% por usinas termoelétricas convencionais e 16,0% por usinas hidroelétricas. Os
números correspondentes para a EDF são 99.000 MWe (58,8 nucleares, 17,6% térmicos e 23,5%
hidráulicos) e 444,2 TWh (80,6% nucleares, 4,0% térmicos e 15,4% hidráulicos), conforme
indicado na Figura-F-2. Em 1995 a EDF tinha cerca de 117.000 empregados e supriu cerca de 29,5
milhões de consumidores. Do consumo líquido total de 360,2 TWh em 1995, a industria foi
responsável por 40,3%, o setor residencial por 32,9% e o setor terciário por 26,8%.

3 . 0 Programa de Centrais Nucleares

A França com uma extensão territorial de cerca de 550.000 km2, ocupando uma
área menor do que o Estado de Minas Gerais (587.172 km2), e com uma população de cerca de 57
milhões de habitantes, possuía em 31 de dezembro de 1995, 56 unidades nucleares em operação,

10 Em 1995 a produção total de energia elétrica na França foi 471 TWh, tendo a EDF produzido 94,3%
deste total (444,2 TWh)
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com uma capacidade líquida instalada de 58.493 MWe, praticamente igual a toda a capacidade
elétrica instalada do Brasil. Na mesma época estavam em construção 4 unidades totalizando 5.810
MWe líquidos. Durante o ano de 1995 a produção de energia nucleoelétrica foi de 358,6 TWh
líquidos, representando 76,1% do total de energia elétrica produzida no país por todas as fontes. O
fator de disponibilidade médio do parque nuclear francês foi de 81,3% em 1994 (80,6% em 1993),
o melhor resultado do últimos anos. Em 1995 o fator de disponibilidade foi de 81%, mantendo o
alto valor. As usinas de 1300 MWe apresentaram em 1995 um fator de disponibilidade de 79,8%
comparado com 80,3% em 1994, 79,6% em 1993 e 70,3% em 1992. As unidades de 900 MWe
apresentaram uma disponibilidade de 82,0% em 1995 comparado com 82,0% em 1994, 81,5% em
1993 e 72% em 1992. O objetivo da EDF é aumentar ainda mais a disponibilidade média do
parque nuclear, para 83% em 1998 e 85% em 2000. No aspecto da participação relativa em relação
ao total de energia elétrica gerada, a França é o segundo país no mundo em termos de utilização de
energia nucleoelétrica após a Lituânia com 85,6 %. Em termos de capacidade instalada e energia
nucleoelétrica produzida é a França o segundo país do mundo após os Estados Unidos (99.414
MWe/673 TWh). Em 1995 a participação das três principais fontes utilizadas para a produção de
energia elétrica no sistema intercontectado francês foi: nuclear 76,1, hidrelétrica 16,0% e
termelétricas convencionais 7,9%. Em termos de energia primária, a energia nuclear na França, é
responsável pelo atendimento de 35% de todas as necessidades, demonstrando assim a sua
importância para a economia do país (Tabela-F-I). Graças a energia nucleoelétrica os custos da
energia elétrica na França são dos mais baixos e estáveis na Europa. Nos últimos 10 anos o preço
médio pago pelos consumidores industrial, residencial e comercial cairam de 25% ou mais, em
termos reais. Esta queda das tarifas teve dois efeitos. O Governo beneficiou-se da exportação de
energia e os custos mais baixos da energia elétrica na França permitiram o aumento da
competitividade das companhias francesas no mercado internacional.

No que se refere à experiência operativa é a EDF-Electricité de France, a empresa
de energia elétrica estatal da França, de longe, a empresa de energia elétrica no mundo com maior
experiência na área. Em acréscimo ao papel de proprietária e operadora das usinas nucleares é
também a EDF, o "Architect-engineer", o projetista e gerente do projeto, tendo adquirido
substancial experiência com o desenvolvimento do programa nestas áreas específicas.

Das 56 unidades em operação em 31.12.1995, 34 eram PWR padronizados da linha
de 900 MWe, 20 da linha PWR padronizada de 1300 MWe e dua unidades com reatores rápidos
(Phénix e Super-phénix). Juntamente com os trabalhos em andamento na nova série de 1400 MWe,
estes números atestam o domínio e competência tecnológica do construtor francês de
equipamentos nucleares, a FRAMATOME, que, hoje é o segundo maior fabricante do mundo após
a Westinghouse. Deve-se lembrar que a FRAMATOME, de licenciada inicialmente passou depois a
associada da Westinghouse e é hoje uma empresa completamente independente. A participação
acionária na Framatome é a seguinte: CEA-Industrie 36%, EDF 11%, Credit Lyonnais 4%,
empregados da Framatome 5%, em um total de 56% de controle do governo ( os 44% restantes
pertencem a Alcatel-Alsthom). A ALSTHOM, por seu lado, como único fabricante de turbinas de
grande capacidade, adquiriu também enorme experiência na área. No tocante a unidades de grande
porte é a França o lider mundial para unidades de porte superior a 1200 MWe (20 PWR e 1 FBR),
à frente da Alemanha (3 BWR e 11 PWR) e dos Estados Unidos (2 BWR e 11 PWR). Somente a
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Lituânia, que fazia parte da antiga ex-União Soviética, possui usinas do porte de 1500 MWe em
operação, duas unidades da linha RBMK em Ignalina.

Em junho de 1993 foi colocada em operação Golfech-2, a última unidade da linha
de 1300 MWe (1310 MWe líquidos/1363 MWe brutos). Em 1996 entrou em operação a primeira
unidade da nova série de 1400 MWe, PWR (Chooz-Bl, 1455 MWe líquidos), a primeira unidade
de projeto totalmente francês. Cerca de 2000 pessoas, somente no CEA-Commissariat à ffinergie
Atomique, dão apoio ao construtor principal (FRAMATOME) e a empresa de energia elétrica
(EDF) na área específica de reatores. Na área de produção térmica (convencional e nuclear) da
EDF estão envolvidos cerca de 25.000 pessoas.

A TECHNICATOME, uma subsidiária do CEA e FRAMATOME, é uma
companhia de engenharia especializada em reatores de submarino e de pequeno porte e de centros
de pesquisas tendo atuação principalmente no mercado externo.

4 . 0 Ciclo do Combustível

Originalmente uma organização de pesquisa nuclear, o CEA possui agora várias
subsidiárias industriais e comerciais. A maior delas, a COGEMA ("Compagnie Generate de
Matières Nucléaires"), fornece todos os serviços do ciclo do combustível. O faturamento da
COGEMA em 1995 foi de 30,6 bilhões de Francos Franceses, 37% decorrentes de vendas no
exterior. Destacam-se na área do ciclo do combustível nuclear:

a lavra de urânio e a produção de concentrados de urânio ("yellow cake"), pela
COGEMA, na França, Niger, Gabão, Canadá, EUA e Australia, diretamente ou
através de subsidiárias, participando com 20% no mercado mundial de urânio.
Com a aquisição da Urangesellschaft (69%) a COGEMA tomou-se o maior
produtor mundial;

o processamento do concentrado de urânio com a produção final de urânio
metálico ou hexqfluoreto de urânio, pela COMURHEX ("Societé pour la
Conversion de I 'Uranium en Hexqfluorure "), uma subsiária da COGEMA;

o enriquecimento de urânio realizado pela EURODIFem Tricastin, uma usina de
propriedade da COGEMA (56,6%) e dos governos da Itália, Espanha e Bélgica e
com capacidade para atender as necessidades anuais de noventa reatores PWR de
1000 MWe, representando um terço do mercado mundial de enriquecimento;

a fabricação de elementos combustíveis para reatores à água leve pela FBFC
("Société Franco Belge de Fabrication de Combustibles"), uma subsidiária da
COGEMA (49%) e FRAMATOME (51%) e com capacidade de 1650 tU/ano,
suficiente para atender mais de 25% das necessidades do mercado mundial de
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centrais com PWRn. A FBFC é proprietária de três fábricas de elementos
combustíveis, duas na França, em Romans e Pierrelate, e uma na Bélgica, em
Dessel. A FRAGEMA, uma subsidiária da FRAMATOME(50%) e
COGEMA(50%), projeta e comercializa o combustível;

a produção em Romans sur Isère de elementos combustíveis para reatores de
pesquisas pela CERCA ("Compagnie pour I'Etude et la Realization de
Combustibles Atomiques"), uma subsidiária da COGEMA (49%) e
FRAMATOME (51%)12;

a metalurgia do zircônio pela CEZUS, uma subsidiária da COGEMA (49%) e
FRAMATOME (51%);

a fabricação de tubos de ligas de zircônio na fabrica de Paimboeuf próximo de
Nantes, pela ZIRCOTUBE, uma subsidiária da COGEMA (49%) e
FRAMATOME (51%);

a fabricação de elementos combustíveis com óxidos mistos em Marcoule pela
Socité Mélox, uma subsidiária da COGEMA(50%) e FRAMATOME(50%) em
uma fábrica com capacidade de 120 tMOx/a;

o reprocessamento de combustível irradiado francês e estrangeiro, nas usinas de
Marcoule e La Hague de propriedade da COGEMA. Os rejeitos contendo
produtos de fissão são vitrificados pela COGEMA desde 1978. Em La Hague as
operações de vitrificação foram iniciadas em 1989;

a gestão e a estocagem de rejeitos de todos os níveis, particularmente aqueles
altamente radioativos originados pelo reprocessamento, pela ANDRA ("Agence
Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs"), aplicando o processo de
vitrificação e a estocagem em formações gelógicas adequadas.. Em 1992 foi
inaugurado no Departamento de Aube um depósito de rejeitos de baixa atividade
com capacidade de armazenamento dos rejeitos produzidos na França durante os
próximos 30 anos (1 milhão de metros cúbicos);

a fabricação de elementos combustíveis para o mercado americano em uma
fábrica instalada em Lynchburg nos Estados Unidos pela empresa BWFC ("B&W
Fuel Company"), uma subsidiária da COGEMA(49%) e FRAMAT0ME(51%).

11 Em 1994 a FBFC forneceu 2.400 elementos combustíveis, inclusive para clientes estrangeiros. Mais de
2.200 elementos combustíveis foram fabricados em 1995 pela FBFC, inclusive 120 utilizando urânio
reprocessado, combustíveis estes entregues para clientes na França, Africa do SuLJBdgica e Suécia.

12 A CERCA que já era líder de produção mundial de combustível para reatores de pesquisas, assinou
em 1995 um contrato com a General Atomics dos Estados Unidos fundando a companhia "Triga
InternationaF'com participação de 50/50%. Com este acordo os combustíveis dos reatores Triga serão
fabricados na fabrica de Romans.
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No momento o governo está empenhado na identificação de áreas potenciais para a
localização de um depósito subterrâneo para rejeitos radioativos de vida longa. Quatro
departamentos se candidataram para a localização deste depósito de rejeitos: Gard, Haute-Marne,
Meuse e Vienne. Investigações geológicas detalhadas estão sendo realizadas para determinar a
localização mais conveniente do depósito. Existe já em funcionamento um repositório de rejeitos de
baixa atividade em Soulaines no Departamento de Aube. Este depósito recebeu 16.573 m3 de
rejeitos em 1095 (23.000 m3em 1994).

cão aos clientes externos a França está melhorando a fabrica de elementos
combustíveis ;>:•„ ;,ãi, na China, que fornecerá todas as recargas da usina de Daya Bay. A
República da Coréia escolheu a FBFC e a Fragema para a construção de uma usina de conversão
de hexafluoreto de urânio para pó de dióxido de urânio, para integração em sua fabrica de
elementos combustíveis.

5 . 0 Meio Ambiente e a Energia Nuclear

Na área de meio ambiente a energia nuclear tem desempenhado um papel
extremamente importante na França. Assim nos últimos anos a energia nuclear tem evitado
emissões anuais de 50.000 toneladas de material particulado, 2,3 milhões de toneladas de dióxido
de enxofre, 700.000 toneladas de óxidos de nitrogênio e 250 milhões de toneladas de dióxido de
carbono.

No período 1980-1990 a França reduziu as emissões totais de SO2 de mais de 60%
em todos os setores. O setor elétrico, particularmente, reduziu as suas emissões por kWh
produzido de mais de dez vezes no mesmo período. Isto só foi possível pelo grande aumento da
geração nucleoelétrica no período (Figura-F-1).

Graças à emergia nuclear a França se tornou um dos países dos menos poluidores
na Europa e no mundo. As emissões de dióxido de carbono per capita são de 1,7 toneladas por
pessoa e ano, comparadas com 3 toneladas na Alemanha e Reino Unido e 5 nos Estados Unidos.

6. Perspectivas Futuras

O último documento de planejamento energético ("Le EXe Plan"), no que tange a
energia nucleo-elétrica, propunha a encomenda de nove a dez unidades entre 1983 e 1990. Duas
unidades por ano foram efetivamente encomendadas nos anos de 1983 e 1984 e uma unidade por
ano nos anos 1985, 1986 e 1987, ou seja um total de 7 unidades no período. Em 1991 houve a
encomenda e a ordem de execução da segunda unidade de Civaux. As próximas decisões serão
baseadas na previsão do crescimento de demanda, havendo uma tendência atual a uma ordem para
uma nova unidade cada dois ou três anos.

A previsão atual é que no final do século o parque nucleoelétrico francês atinja uma
capacidade instalada de 65.495 MWe com 60 unidades, das quais 59 com reatores PWR (34 PWR
de 900 MWe, 20 PWR de 1300 MWe, 4 PWR de 1450 MWe) e um superregenerador rápido, o
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Superphénix de 1200 MWe, em operação experimental desde 14.01.1986. A figura-F-3 mostra o
programa francês realizado e o programado a curto prazo em termos de usinas nucleares.

A próxima geração de usinas PWR deverá ser baseada no projeto de reator franco-
alemão EPR ("European Pressurized Water Reactor"), com uma capacidade de 1500 MWe.

Atualmente realizam-se na França inúmeros estudos sobre os aspectos técnicos e
econômicos da extensão da vida útil das usinas nucleares. Estes estudos levam em conta, entre
outros aspectos, a substituição dos geradores de vapor, de melhorias ou substituição de
equipamentos e de modificação da gestão de combustível. No início de 1990, foram substituídos os
três geradores de vapor da central nuclear de Dampierre. Esta operação protótipo para a industria
francesa permitiu a aquisição da experiência necessária para efetuar o mesmo tipo de operação nas
demais usinas, quando chegar o momento oportuno.

Outro desenvolvimento importante é o projeto GEMMES, que objetiva a extensão
do ciclo de combustível das unidades de 1.300 MWe de 12 para 18 meses, utilizando
enriquecimento de urânio de 4%. Outro projeto de gerenciamento de combustível (GARANCE)
visa o recarregamento de uma quarta parte do núcleo das unidades de 900 MWe com urânio
enriquecido a 3,7% ou com oxido misto.

7. Exportações de energia

No que se refere a exportação de energia, a EDF desempenha um papel
fundamental no atendimento das necessidades de energia elétrica de países vizinhos. Em 1995 a
exportação líquida de energia elétrica do território francês foi 70,0 TWh (63,4 Twh em 1994),
equivalente a aproximadamente à produções de energia elétrica das regiões sul (34,1 TWh) e
nordeste (35,4 TWh) do Brasil juntas em 1995. Este valor também corresponde um pouco mais da
metade da produção da região sudeste brasileira (120,9 TWh), a mais desenvolvida do Brasil, ou a
produção total da usina binacional de Itaipu (73,7 TWh) em 1995. A exportações permitiram uma
receita líquida de 16,30 bilhões de Francos Franceses em 1995 (cerca de 3,3 bilhões de dólares).
Os principais clientes externos foram a Itália (17,5 TWh), a Alemanha (16,8 TWh), o Reino Unido
(16,4 TWh) e a Suíça (9,0 TWh), conforme indicado na Figura-F-4. As exportações para a
Alemanha vem aumentando de modo significativo dos 1,7 TWh em 1989 para 16,8 TWh em 1995.
Por outro lado a assinatura de contratos entre a EDF e várias empresas de energia elétrica
européias em 1988 no valor de 260 TWh ao longo de vários anos, o direito de utilização de 5% das
unidades 1 e 2 de Cattenom pela empresa alemã Badenwerk, os contratos assinados em 1989 com
Portugal, e em 1990 um novo contrato colocando a disposição da Espanha, durante 10 anos e a
partir de outubro de 1993, de 1000 MWe contínuos, permitem antecipar que o mercado de
exportação de energia elétrica será muito importante para a EDF. Em particular, o início do
suprimento para a Espanha deverá coincidir com a entrada em operação de uma linha de 400 kV
entre a Cazaril e Aragon e permitiu também o fechamento de um contrato com Portugal para
fornecimento de 300 MWe contínuos com direito de passagem pela Espanha. As exportações
francesas de energia elétrica são equivalentes a uma potência contínua de 8.000 MWe e suportam
mais de 3.000 empregos na França.
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8.ConcIusões

O sucesso do programa nuclear francês é devido a uma série de fatores, entre os
quais os mais importantes são:

* uma política energética clara seguida desde 1973 por vários governos visando a
economia energética e a substituição de geração térmica convencional por energia
nucleoelétrica;

* uma vontade política constante e permanência das decisões desde o lançamento do
programa industrial;

* a padronização de equipamentos segundo séries de reatores sucessivas, com
potências crescentes, permitindo se beneficiar do efeito de série e de escala e de
inovações tecnológicas;

* a existência de uma organização industrial eficiente e competente, impulsionada por
um só construtor, firma de engenharia, proprietário e operador de usinas, a EDF;

* geração de empregos altamente qualificados (a indústria nuclear emprega cerca de
100.000 pessoas na França)
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TABELA-F-I

ANO

Energia primária (Mtep)

Participação nuclear na
energia primária (%)

Independência
energética (%)

Participação nuclear na
energia elétrica (%)

ENERGIA PRIMÁRIA NA

1973

183,0

1,8

22,5

8,0

1980

196,1

6,9

24,6

23,5

1989

209,7

32,3

47,4

74,5

1990

214,9

32,4

47,9

74,5

FRANÇA

1991

218,1

33,7

47,8

72,6

1992

226,3

33,2

49,3

72,9

1993

225,3

36,3

50,6

77,7

1994

227,1

35,1

51,6

75,3

TABELA-F-II

ENERGIA

ANO

Produção total (TWh)

Produção nucleoelétrica
(TWh)

Consumo interno (TWh)

Exportação - importação
(TWh)

Participação nuclear
na energia elétrica (%)

ELÉTRICA N^

1973

174,5

14,0

171,3

3,0

8,0

1980

246,5

57,9

248,7

-3,1

23,5

L FRANÇA (produção líquida)

1989

386,4

287,7

341,0

42,2

74,5

1990

400,2

298,0

349,6

45,7

74,5

1991

434,1

315,0

375,4

53,2

72,6

1992

442,1

321,8

383,3

53,8

72,9

1993

450,6

350,1

385,0

61,4

77,7

1994

454,0

341,8

387,5

63,4

75,3
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REPUBLICA DA CORÉIA

1. Histórico

A Península da Coréia está ligada ao norte ao território da China e cercada pelo
Mar Coreano e Mar Amarelo. A Coréia está dividida desde o fim da Segunda Guerra Mundial em
dois países. Ao norte situa-se uma república comunista, a República Democrática da Coréia e ao
sul uma república presidencial, a República da Coréia, mais conhecida pelo nome não oficial de
Coréia do Sul. O território da República da Coréia tem um comprimento de norte a sul de 448 km
e uma largura de leste para oeste de 256 km. O território consiste de uma extensa região
montanhosa com uma faixa estreita de planície na costa. Após a Guerra da Coréia, começou na
República da Coréia um desenvolvimento industrial planejado, a partir de 1953, que levou a um
rápido crescimento econômico. A República da Coréia tinha 146 milhões de habitantes em 1995 e
uma renda de US $ 11.000/capita.

O ano de 1992 marcou o trigésimo aniversário da primeira reação nuclear em
cadeia na República da Coréia. Em março de 1962 um reator Triga de pesquisa de 100 kW
térmicos entrava em operação no "Korea Atomic Energy Research Institute-KAERT, em Seoul.
Naquela época a capacidade total instalada no país era apenas 430 MWe, com usinas térmicas e
hidroelétricas. Com o sucesso da implementação de diversos planos econômicos durante os últimos
trinta anos o consumo de energia elétrica cresceu substancialmente o que fez com que a geração de
energia elétrica tivesse que crescer de 1.770 GWh/ano em 1961 a 184.700 GWh/ano em 1995, um
aumento de mais de cem vezes. O consumo per capita de energia elétrica cresceu de 70 kWh em
1960 para 3600 kWh em 1992 indicando o grande desenvolvimento do país no período.

As razões para o lançamento da Coréia em um programa intenso de energia nuclear
foi a crise do petróleo dos anos 70. Como a Coréia era altamente dependente da importação de
petróleo por não dispor de recursos naturais suficientes em seu território, o impacto sobre a
economia do país foi intenso. Particularmente o setor elétrico, baseado na época na geração
termelétrica a óleo combustível, sofreu diretamente os efeitos da crise. Este fato aliado ao rápido
crescimento da demanda de energia elétrica causado pelo forte desenvolvimento da economia
coreana, fez com que se partisse para uma política de diversificação de fontes de energia para
produção de energia elétrica. O emprego da energia nuclear foi considerado importante neste
aspecto. O programa nuclear é parte integrante da política de segurança de suprimento de energia
ao país. A primeira unidade nuclear coreana, Kori 1 (PWR, 556 MWe líquidos) entrou em
operação comercial em 1978. Em 31 de dezembro de 1995, após um ritmo de implantação intenso,
estavam em operação onze unidades, mais cinco em construção, duas em projeto e mais dez
planejadas para entrarem em operação até meados do próximo decênio, conforme indicado na
figura-K-1. A República da Coréia, após esta primeira fòse, decidiu partir para um desenvolvimento
continuado, baseado em centrais padronizadas, e com máxima participação nacional.

123



NUCLEN

A data de fevereiro de 1995 constituiu-se em um marco histórico dos 17 anos de
desenvolvimento do programa nuclear coreano, quando foi atingida a produção nucleoelétrica
acumulada de 500 bilhões de kWh. O ano de 1995 marcou também o alcance de participação
nacional de 95% na construção de usinas no país, com a entrada em operação das unidades 3 e 4 da
usina de Yonggwang.

2. O programa nuclear

Apesar de sua pequena extensão territorial (98.955 km2), sendo praticamente do
tamanho do Estado de Pernambuco (98.307 km2), a República da Coréia possui no momento um
dos programas nucleares dos mais dinâmicos no mundo.

Em 31 de dezembro de 1995 estavam em operação na República da Coréia 11
unidades nucleares com uma capacidade líquida instalada de 9.120 MWe. Na mesma época
estavam em construção mais 5 unidades totalizando 3.870 MWe líquidos. A República da Coréia,
juntamente com a Ucrânia, é o país com o maior número de unidades nucleares em construção no
mundo. Todas as unidades estão instaladas em quatro sítios: Kori, Yonggwang, Wolsung e Ulchin
(Figura-K-2). Em agosto de 1996 foram solicitadas as autorizações de construção para asunidades
5 e 6 de Yonggwang. Em junho de 1996 foram feitos os convites para a oferta ("Invitation to bid")
para construção das unidades 5 e 6 de Ulchin.

A capacidade nucleoelétrica bruta instalada em 1995 das dez unidades em operação
comercial de 8.616 MWe correspondia a 26,8% de toda a capacidade elétrica instalada no país no
final do mesmo ano e que era de 32.184 MW (Tabela-K-II). Em 1994 a produção de energia
nucleoelétrica foi de 55,9 TWh líquidos (55,4 TWh em 1993/56,5 TWh em 1992), representando
35,5% do total de energia elétrica produzida no país por todas as fontes (40,3% em 1993/43,2%
em 1992. A Tabela-K-I mostra o programa nucleoelétrico coreano de curto prazo. No final de
1995 as unidades 3 e 4 da usina de Ulchin estavam com 64,7 % de sua construção completa.
Wolsong-3 estava 84,2% pronta e Wolsong 3 e 4 com a construção 84,2% completa na mesma
época.

Das onze unidades nucleares em operação em dezembro de 1995, dez são unidades
com reatores PWR e uma com reator do tipo PHWR (CANDU). Das cinco unidades em
construção duas são PWRs e três PHWR. Das doze em projeto e planejadas dez são PWRs
padronizadas e quatro PWR da nova geração ("Korean Next Generation Reactor-KNGR"),
devendo a primeira unidade desta última série entrar em operação em 2007 (Tabela-K-I e Figura-
K-l).

O desempenho operativo do parque nuclear coreano tem sido excelente. Em 1995
o fator de capacidade médio das unidades nucleares em operação comercial foi de 87,3% (87,4%
em 1994, 87,2% em 1993 e 84,5% em 1992). Durante o período 1991-1995, o fator de
capacidade médio do parque nuclear coreano foi superior a 80%. O fator de capacidade médio do
parque de usinas nucleares coreanas vem se mantendo acima de 70%, desde 1984 (Figura-K-5). A
unidade 4 da usina de Kori atingiu um ciclo continuo de operação de 423 dias durante 1995-1996,
um recorde no país.
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A energia nuclear na República da Coréia não só se constitui em uma fonte
importante para suprir as necessidades do país, mas também se comprovou ser a maneira mais
econômica de produção de energia elétrica Assim, em 1990 o custo do kWh gerado por centrais
nucleares foi 23,75 Won (~ US $ 31/MWh), contra 30,95 Won para as usinas a carvão, 37,88
Won para as usinas a óleo e 40,89 Won para as usinas a gás do parque instalado. Isto, aliado a
grande participação da geração nuclear na produção total, permitiu que a tarife baixasse de 20,6%
no período 1982-1994, apesar do índice geral de preços ter aumentado de 95,3% no mesmo
período. Em 1993 o custo da geração nucleoelétrica foi de 24,57 Won/kWh (~US $ 30,7/MWh),
de geração a carvão 29,28 Won/kWh, a óleo 27,11 Won/kWh e a gás 34,99 Won/kWh,
conforme dados da KEPCO. O custo médio da geração elétrica na República da Coréia foi 86%
do de 1986, devido principalmente a expansão do programa nuclear e aumento da performance
das usinas nucleares.

3. Desenvolvimento futuro

A demanda de energia elétrica vem crescendo com taxas elevadas na Coréia. O
aumento foi de 11% ao ano entre 1981 e 1989( 13,4% ao ano no biênio 1987-1989), 12,9% ao
ano entre 1988 e 1991, 10,6 % em 1991, 10,4% em 1992, 10,3% em 1993 e 11,4% em 199513.
Este crescimento acima do previsto fez com que a reserva de ponta caísse para cerca de 8%, um
valor bem abaixo dos 15% adotados para planejamento e operação do sistema. Isto levou a que se
fizesse correções de curto prazo no plano de expansão adicionando-se usinas a gás. Ao mesmo
tempor o governo lançou um plano estratégico de longo prazo visando a:

* reduzir a demanda de ponta do sistema por meio de programas de gerenciameto
da demanda ("Demandside management");

* atingir um estrutura de geração ótima, considerando as limitações de sítios, os
aspectos ambientais e os custos das alternativas.

* objetivar a longo prazo uma participação das centrais nucleares, em termos de
produção de energia elétrica, de 40-50% em relação ao total.

Como resultado desta linha estratégica, foi elaborado um novo plano de expansão
a longo prazo, que atualizado em dezembro de 1995, contempla a colocação em operação de
47.367 MW entre 1995 e 2010, sendo 37% ( 17.713 MW) desta expansão devido a implantação
de usinas nucleares (Tabela-K-II). Com este plano objetiva-se atingir uma participação da energia
nuclear em 2006 de cerca de 33% em termos de capacidade instalada e 46% em termos de
produção de energia elétrica. A KEPCO já identificou 9 sítios para as futuras unidades, a maior
parte deles nas costas sudeste e oeste do país. O plano revisto, incluindo o horizonte de 2010, está
indicado nas figura-K-1, figura-K-3 e figura-K-4.

No novo plano estima-se que o crescimento da demanda de energia elétrica no período de 1995-2000
seja de 8,5% ao ano. Para o período 1995-2010 a estimativa é 5,9% a.a.
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4. O objetivo do desenvolvimento futuro

Como o objetivo da introdução da energia nuclear na Coréia foi em uma primeira
fase cumprir as diretrizes de diversificação de fontes de energia visando a diminuir o impacto das
incertezas futuras no mercado de petróleo, a meta de participação nacional na construção de
centrais recebeu ênfase menor.

Passada esta primeira fase decidiu-se acumular tecnologia no país de modo a se
construir as futuras centrais de maneira completamente independente, segundo um plano de
desenvolvimento estratégico lançado em 1984. O plano contempla os seguintes pontos
estratégicos:

a) Evitar duplicação de esforços e dispersão de recursos, com responsabilidades
claramente definidas para cada participante do processo, visando a independência
tecnológica.

Em 1985 foi organizado um Conselho de Cooperação do Setor Elétrico,
englobando todas as intituições e companhias na área de tecnologia nuclear. Este
conselho teve papel relevante na discussão da problemática da independência na
área da tecnologia nuclear, através de trocas de informações, discussões,
workshops, etc.;

Foram definidas responsabilidades específicas visando a independência tecnológica
e evitando a duplicação de esforços e dispersão de recursos, segundo indicado na
Tabela-K-III;

b) Três estágios de desenvolvimento. Mudanças do modelo contratual.

A Coréia adotou três modelos contratuais distintos para a construção de centrais
nucleares em diferentes fases de desenvolvimento do programa nuclear. Em uma
fase inicial, na década de 1970, adotou-se o contrato por empreitada global
("Turn-key"), tendo como conseqüência um acesso muito limitado a tecnologia
principal, embora tenha havido participação coreana em trabalhos de engenharia e
obras civis. As unidades Kori 1 e 2 (PWR.) e Wolsung 1 (PHWR) foram obras
desta fase. Em um segundo estágio, que vai até meados de 80, as usinas foram
construidas dentro do chamado contrato por componentes, permitindo a
participação da industria e firmas de engenharia coreanas como subcontratados dos
contratados estrangeiros principais. Iniciou-se assim a acumulação de
conhecimentos em tecnologia nuclear de base, embora de maneira limitada. As
unidades Kori 3 e 4, Younggwang 1 e 2 e Uljin 1 e 2, todas PWRs, foram
construidas nesta fase. Finalmente, em uma terceira fase, está se adotando como
contratado principal uma organização coreana, com transferência de tecnologia sob
licença, ficando a participação dos supridores estrangeiros possível somente como
subcontratados. Assim, as unidades mais recentes, Younggwang 3 e 4 (PWR)
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foram construídas segundo este enfoque, esperando-se que a experiência
acumulada seja relevante para a futura independência na área de tecnologia nuclear.
A KOPEC é o contratado principal para os serviços de "Architect-Engineering" e
engenharia global do empreendimento. Três companhias americanas serão as
supridoras principais de tecnologia nas diversas áreas: ABB-Combustion
Engineering na área do Sistema Nuclear Gerador de Vapor (SNGV) e combustível,
a General Electric na área de turbo-gerador e a Sargent & Lundy nas atividades de
"Architect Engineerig". No momento iniciam-se os trabalhos de projeto básico e
conceituai para o desenvolvimento do KNGR ("Korean Next Generation
Reactor"), baseado na experiência da primeira fase da padronização, cuja primeira
unidade deverá entrar em operação em 2007 (Figura-K-1). Este projeto foi
lançado em 1992 pelo governo com a finalidade de desenvolvimento de uma usina
padronizada avançada, baseada na experiência adquirida no país. O projeto desta
usina padronizada KNGR deverá estar pronto em 2001 para permitir a operação de
uma primeira usina da série em 2007.

c) Padronização de usinas nucleares.

Embora tenha havido uma predominância da tecnologia de PWR americana, a
Coréia utilizou usinas provenientes de diferentes países, França, Estados Unidos e
Canadá, e diferentes tipos de usinas, capacidades, projetos conceituais, e normas de
regulamentação. Isto levou a longos períodos de licenciamento, experiência de
operação e manutenção diversificada que não podia ser repassada a todas as
unidades, e dificuldades em especialização em uma tecnologia específica para
desenvolvimento próprio. Reconheceu-se, assim, a necessidade de se especializar
em um único tipo de usina padronizada para desenvolvimento futuro. O plano de
padronização envolve a engenharia de projeto, a construção e a operação e
manutenção. Além de se atingir os objetivos de nacionalização progressiva,
espera-se um aumento do nível de segurança, da competitividade econômica e da
eficiência de operação.

d) Independência na área do ciclo de combustível

Na área do ciclo de combustível decidiu-se realizar no país, inicialmente, aquelas
fases menos sensíveis. Isto levou a uma concentração inicial na tecnologia do
combustível do PHWR, a urânio natural, evitando-se assim, de início, a fase do
enriquecimento. Atingiu-se plenamente os objetivos traçados e a Coréia possui uma
fabrica de elementos combustíveis para reatores a urânio natural, inaugurada em
1987, com capacidade de 100 tU/a, podendo suprir as usinas de origem canadense.
A próxima fase abordada foi a instalação de uma fabrica de elementos combustíveis
para reatores a água leve e urânio enriquecido com capacidade de produção de 200
tU/a, inaugurada em 1989.
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e) Pesquisa e Desenvolvimento.

O "Korea Atomic Energy Research Institute-KAERI" é a única instituição coreana
especializada em tecnologia nuclear, estando ativamente envolvido nas áreas de
fabricação de combustível nuclear, projeto de sistemas nucleares gerador de vapor
e gestão de rejeitos nucleares, entre outras. Espera-se que o KAERI seja um dos
principais depositários da tecnologia nuclear, permitindo inovações no futuro. O
investimento em P & D continua importante com a participação do governo de
cerca de US $ 1,5 bilhões e da indústria com cerca de US $ 1 bilhão, no ano de
1994/12/.

A participação nacional na construção de centrais nucleares na República da Coréia
que era de 80% aumentou com a construção das unidades 3 e 4 da usina de Yonggwang para
cerca de 95%. A Tabela-K-IV indica os níveis de participação nacional, anterior a Yonggwang,
nas diversas áreas. Na área de construção, como firmas coreanas participaram do processo desde o
início da implantação do programa, a participação é relativamente alta, superior a 95%. Nas áreas
de gerenciamento de construção e engenharia a participação nacional é também relativamente alta,
90 e 80% respectivamente.

Na área de combustível nuclear, com a construção de uma fábrica de elementos
combustíveis nucleares do tipo PHWR com capacidade inicial de 100 toneladas por ano, o
combustível para a unidade Wolsung 1 está sendo suprido desde julho de 1987. Esta usina está
sendo ampliada para 200 toneladas por ano. Em 1995 foram produzidos 90 tU deste combustível
para a usina de Wolsong-1. Uma vez que a maioria das centrais nucleares são do tipo PWR,
tendência que continuará no futuro com a política de padronização, decidiu-se também fabricar o
combustível para este tipo de reator. Nesta área utilizou-se um contrato de transferência de
tecnologia com a SIEMENS/KWU da República Federal da Alemanha. Este contrato envolve o
projeto conjunto do elemento combustível e treinamento específico. A construção desta fábrica de
combustível para reatores PWR, localizada em Taejon, 150 km ao sul de Seoul, ficou concluída em
1989 e desde então o suprimento de combustível de todas as centrais nucleares coreanas é feito
localmente. A capacidade desta fabrica de elementos combustíveis para reatores PWR é de 200
toneladas por ano. A capacidade desta fabrica está sendo ampliada para 400 toneladas por ano, e
também foi modificada para fabricar combustível compatível com as unidades padronizadas de
tecnologia da Combustion Engineering. Adicionalmente o KAERI, desenvolveu conhecimento
próprio para projeto de combustível e, pela primeira vez, combustível projetado inteiramente no
país foi carregado em Kori 2 em fevereiro de 1990. Na área de reconversão em pó de UO2 foram
iniciadas P&D em 1979, levando ao domínio do processo de reconversão, que é dominado
atualmente apenas por seis países. A usina de reconversão, para processar UFÔ enriquecido em pó
de UO2 está operando desde março de 1990, tendo uma capacidade de 200 toneladas por ano. A
companhia responsável pela fabricação de elementos combustíveis de reatores PWR é a "Korea
Nuclear Fuel Co. (KNFC)", uma subsidiária da KEPCO (95%) e do KAERI (5%). A KNFC
desenvolveu em 1993 o projeto de fabricação do combustível dos PWR da Combustion
Engineering para a carga inicial dos reatores de Yonggwang-3 e 4. A KNFC já havia desenvolvido
elementos combustíveis otimizados (KOFA) para os demais PWRs. Durante 1993 a KNFC
produziu 155 tU de combustível PWR sendo 119 tU de KOFA e 36 tU de CE. Entre 1989 e 1993
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a KNFC produziu 705 tU de combustível PWR tendo suprido a KEPCO com 670 tU. Em 1994 a
KNFC produziu 170 tU e 166 tU em 1995, de combustível nuclear PWR para o programa
nucleoelétrico coreano.

Na área de projeto do Sistema Nuclear Gerador de Vapor (SNGV), uma das áreas
das mais importantes da tecnologia nuclear, a tecnologia relevante está sendo desenvolvida pelo
KAERI. O índice correspondente de participação nacional neste item foi de 70%, anteriormente à
construção de Younggwang 3 e 4. Com a participação do KAERI no projeto conjunto para as
unidades de Younggwang 3 e 4, juntamente com a ABB-Combustion Engineering dos EUA, o
transferidor de tecnologia, este índice atingiu 95% em 1995 quando as duas unidades entraram em
operação. Com isto o projeto do SNGV para as próximas unidades deverá ser totalmente nacional.

Na área de fabricação de componentes a Hanjung, anteriormente KHIC-Korea
Heavy Industries & Construction Co.Ltd., é responsável pelo projeto e fabricação de equipamentos
pesados de centrais nucleares. Os índices de nacionalização na fabricação do SNGV e T/G que
eram de 60 e 70% respectivamente atingiram 87 e 95%, respectivamente em 1995..

Na área de gerenciamento de projeto, a única empresa de energia elétrica do país, a
"Korea Electric Power Corp. (KEPCO)", é a companhia encarregada. As atividades de "Architect
Engineering" são desenvolvidas pela "Korea Power Engineering Co. (KOPEC)", uma subsidiária
da KEPCO (98%) e do KAERI (2%). A "Korea Electric Power Operating Services Co. Ltd.
(KEPOS)", realiza os serviços de manutenção corretiva e preventiva, modificações, testes e
serviços similares de todos os tipos de usinas do sistema da KEPCO.

O KAERI possui no momento a tecnologia e o pessoal especializado para gestão
de rejeitos nucleares e está realizando estudos de viabilidade para um sítio de estocagem de rejeitos.
Foi criado em 1991 um segundo instituto tecnológico que se dedicará exclusivamente aos projetos
de rejeitos radioativos.

Os operadores das usinas são treinados em um centro de treinamento da KEPCO,
inaugurado em junho de 1991. Este centro que custou cerca de US $ 37 milhões está situado em
Pusan, próximo ao sítio de Kori na costa sudeste. O centro supre treinamento de primeira classe
aos operadores da usina, pessoal de manutenção e de gerenciamento. O centro possui três
simuladores em operação para usinas PWRs, os dois mais modernos simulando a usina
Yonggwang de modelo Westinghouse e Ulchin de modelo Framatome. Realiza-se também
treinamento nos simuladores existentes nas usinas de Ulchin e Yonggwang-3.

Como a República da Coréia é um dos poucos países que adquiriu usinas de quatro
diferentes fornecedores e domina no momento a tecnologia de reatores a água leve e a água
pesada, o país está perfeitamente qualificado para participar na exportação de equipamentos e
serviços, principalmente em associação com os fornecedores principais.
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5. O ciclo "tandem" do combustível nuclear

O programa coreano prevê também a construção de unidades do tipo PHWR
adicionais as unidades PWRs bases do programa. Esta política permitirá a utilização de um ciclo
de combustível avançado chamado "tandem". Segundo esta concepção o combustível descarregado
dos reatores PWRs, contendo ainda uma certa quantidade de enriquecimento, serão utilizados
diretamente nos PHWRs, diminuindo assim a quantidade de combustível irradiado e aumentando a
produção de energia do urânio contido. Este programa está sendo desenvolvido em conjunto pelo
KAERI e pela AECL ("Atomic Energy of Canada Ltd.).

6. Gestão dos rejeitos

Mais de 90% dos rejeitos produzidos na República da Coréia são originários das
onze usinas nucleares em operação, o restante sendo proveniente da utilização de radioisótopos no
país. No final de 1992 o volume de rejeitos de baixa atividade, produzido na República da Coréia,
era de cerca de 38.000 tambores de 200 litros cada. De acordo com uma política aprovada em
1988 sobre a disposição e eliminação de rejeitos :

• será construído um depósito de rejeitos de baixa e média atividades em uma
caverna rochosa subterrânea e com uma capacidade inicial de 250.000 tambores,
podendo ser expandido para 1 milhão de tambores;

• será construído um depósito de estocagem intermediário com operação em 1997,
possivelmente do tipo piscina, para armazenamento de combustíveis PWR e
PHWR, com a capacidade de 3.000 tU de combustível irradiado. Este depósito
deveria ser localizado na Ilha de Kurop-do, facilitando assim o transporte do
combustível irradiado ao longo da costa, entretanto devido a descoberta de
instabilidade geológica nesta ilha, um novo sítio deverá ser definido..

Em 1991 foi fundado o "Nuclear Environment Management Center (NEMAC),
uma companhia subsidiária do KAERI, para tratar exclusivamente das questões de rejeitos na
Coréia. Em dezembro de 1994 foi anunciado a construção do primeiro repositório para rejeitos
nucleares. O sítio será operado pelo NEMAC. O depósito deveria ser localizado na Ilha de Kurop-

do(com uma superfície de 1,7 krn^ e apenas dez domicílios). Esta ilha está situada a 65 km da
cidade portuária e industrial de Inchon e íàcilitaria assim o transporte do combustível irradiado ao
longo da costa. Entretanto devido a descoberta de instabilidade geológica nesta ilha, um novo sítio
deverá ser definido. A construção do repositório deveria ser iniciada em 1996 e entrar em
operação em 2001. Seu custo seria da ordem de US$ 900 milhões. O sítio escolhido deverá ser
semelhante ao existente na Suécia e ter um espaço de armazenamento para 250.000 tambores de
200 litros cada, incluindo ainda um repositório para armazenamento intermediário de elementos
combustíveis irradiados, capaz de armazenar até 3.0001 de elementos combustíveis irradiados. No
início de 1996 a responsabilidade de implementar o programa de gestão de rejeitos no país foi
transferida para a KEPCO.
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8.Exportação

Como resultado de seu programa nucleoelétrico coerente e permanente no tempo a
República da Coréia adquiriu tecnologia em diversas áreas estando plenamente capacitada para
exportação, principalmente para o mercado emergente asiático. No início de 1995 o país fechou o
seu primeiro contrato relativo a exportação de equipamentos do sistema nuclear gerador de vapor.
Um consórcio formado pela Hanjung e o grupo Gohap, firmou um contrato no valor de cerca de
US $ 20 milhões, com a "China Nuclear Industry Co."(CNEIC), para o fornecimento de dois vasos
de pressão para as usinas da fase 2 de Qinshan (PWR, 2 x 600 MWe ). A Hanjung fará
independentemente o primeiro vaso e o segundo será feita em conjunto com a CNEIC, segundo
especificações do " Nuclear Power Institute of China", para fornecimento em 1998. O grupo
Gohap fará o financiamento do projeto e dará o apoio mercadológico. O negócio está sendo
coberto por um crédito de exportação do Banco de Desenvolvimento da Coréia A República da
Coréia também construirá a usina nuclear PWR de Shinpo na Coréia do Norte.

9. A energia nuclear e o meio ambiente

Em fevereiro de 1995 o programa nucleoelétrico coreano tinha atingido a marca de
produção acumulada de 500 bilhões de kWh, desde que a primera unidade (Kori-1) entrou em
operação comercial em 1978. Esta quantidade de energia nucleoelétrica é equivalente a 36,7% de
toda a energia elétrica gerada no país nos últimos 17 anos. Para gerar esta quantidade por energia
termoelétrica convencional seriam necessários queimar 160 milhões de toneladas de carvão e 700
bilhões de barris de óleo. Isto significa, além de economia considerável de divisas, que o programa
nucleoelétrico coreano evitou a emissão de 460 a 500 milhões de toneladas de CO2, o principal
causador do efeito estufa adicional, valor este equivalente a quase sete vezes o nível atual de
emissão no país.

10. Aceitação pública

Uma série de pesquisas de opinião pública foram realizadas na República da Coréia
indicando que grande parte da população coreana é a favor da construção de novas usinas
nucleares: 72,4% em 1986, 65,8% em 1988, 61,1% em 1989 , 72,5% em 1991, 75% em 1993,
74% em 1994. Uma pesquisa de opinião realizada em 1994 pelo "Korea Atomic Energy
Awareness (OKEA)" mostrou também que 88% da população reconhece a necessidade da
utilização da energia nuclear para o desenvolvimento do país. Em agosto de 1995 uma pesquisa
realizada pelo Instituto Coreano de de Segurança Nuclear ("Korea Institute of Nuclear Safety-
KINS") indicou que 83% dos coreanos concordam que a energia nuclear é a fonte mais econômica
para a produção de energia elétrica no país.

Estes resultados decorrem de programas intensos de esclarecimento público
desenvolvidos pela KEPCO. Por lei a KEPCO era obrigada a aplicar até 1993 0,3% de sua receita
de venda de energia elétrica em programas comunitários em áreas próximas as suas usinas,
nucleares ou não. Dentro deste programa a companhia aplicou, somente em 1991, 3,8 bilhões de
Won (US $ 4,8 milhões) em comunidades próximas aos quatro sítios nucleares existentes com
usinas em operação. Este valor aumentou para 0,5% em 1993, fazendo com que cada usina deva
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aplicar cerca de US $ 2,5 milhões por ano neste programas. Os recursos são aplicados em projetos
produtivos (indústria pesqueira e estabelecimento de industrias de pequeno e médio portes),
construção de instalações de utilidade pública, como estradas e bibliotecas, e em bolsas de estudos
para estudantes secundários e universitários. As decisões de aplicação de recursos fica a cargo de
um comitê presidido pelo Vice-governador da província envolvida, participando líderes
comunitários e o superintendente das usinas.

A KEPCO possui um programa de visitação pública das suas usinas nucleares e
centros de informações públicas. Durante o ano de 1994, cerca de 450.000 visitantes estiveram
recebendo informações nestes centros, que tem o objetivo de esclarecer os diversos aspectos da
tecnologia nuclear ao público em geral, residentes próximos e jornalistas.

11 .Conclusão

Observa-se que o programa nuclear na República da Coréia constitui-se em um
todo coerente, objetivando o suprimento seguro de energia elétrica em um país pobre em recursos
naturais. O programa que prevê a operação de 28 unidades nucleares até 2010, implica no
lançamento de uma unidade por ano, requerendo esforços enormes de gerenciamento, aliado a uma
vontade firme de governo para uma transferência de tecnologia abrangente em todas as areas
envolvidas.

O programa de desenvolvimento de energia nuclear da República da Coréia fez
muito mais do que produzir energia elétrica para o país. Ele permitiu a realização de avanços
tecnológicos importantes nos campos da engenharia, projeto, fabricação de equipamentos,
construção e gerenciamento. Após cerca de 15 anos de nacionalização o setor industrial coreano é
capaz de praticamente fabricar todos os principais equipamentos de uma usina nuclear e está
entrando no mercado de exportação.
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Tabela-K-I
Tipos e capacidade instalada das unidades nucleares em operação e construção

na
República da Coréia

Unidade

KNU 1
KNU 2
KNU 3
KNU 4
KNU 5
KNU 6
KNU 7
KNU 8
KNU 9
KNU 10
KNU 11
KNU 12
KNU 13
KNU 14
KNU 15
KNU16

Nome da unidade

Koril
Kori2
Wolsung 1
Wolsung 2
Kori3
Kori4
Younggwang 1
Younggwang 2
Ulchinl
Ulchin2
Yonggwang 3
Yonggwang 4
Ulchin 3
Ulchin 4
Wolsung 3
Wolsung 4

Tipo

PWR
PWR
PHWR
PHWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PHWR
PHWR

Capacidade
bruta (MW)

587
650
679
700
950
950
950
950
950
950

1000
1000
1000
1000
700
700

Data de operação
comercial

04.1978
07.1983
04.1983
06.1997
09.1985
04.1986
08.1986
06.1987
09.1988
09.1989
03.1995
01.1996
06.1998
06.1999
06.1998
06.1999

cinco usinas estavam em construção em 31/12/95: KNU 4, 13,14,15 e 16.
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Tabela-K-II
Evolução da estrutura da capacidade bruta instalada até 2006

Ano
Tipo de usina

Nuclear MW
(%)

Carvão MW
(%)

Óleo MW
(%)

Gás MW
(%)

Hdro MW
(%)

TOTAL MW

1991

7.616
(36,1)

3.700
(17,5)

4.800
(22,7)

2.550
(12,1)

2.445
(11,6)

21.111

1995

8.616
(26,8)

7.820
(24,3)

5.919
(18,4)

6.736
(20,9)

3.093
(9,6)

32.184

2000

13.716
(26,0)

15.825
(30,0)

5.135
(9,8)

14.201
(26,9)

3.878
(7,3)

52.755

2005

18.716
(27,5)

22.025
(32,4)

5.495
(8,1)

16.214
(23,9)

5.483
(8,1)

67.933

2010

26.329
(33,1)

21.700
(27,3)

3.525
(4,4)

22.014
(27,7)

5.983
(7,5)

79.551
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Tabela-K-III
Definição de Responsabilidades no Programa Nuclear Coreano

Area

Gerenciamento do
projeto

SNGV
- Projeto de sistemas
- Projeto e fabricação
de componentes

T/G

BOP
- Projeto de sistemas
- Projeto de
componentes

Reparo e manutenção

Combustível PWR
- Projeto
- Fabricação

Combustível PHWR

KEPCO KAERI

-/

</

H

</

KOPEC KEPOS KNFC

KEPCO: Korea Electric Power Corporation
KAERI: Korea Atomic Energy Research Institute
H: Hanjung, anteriormente KHIC (Korea Heavy Industries & Construction Co. Ltd.)
KOPEC: Korea Power Engineering Co.
KEPOS: Korea Electric Power Operating Services Co. Ltd.
KNFC: Korea Nuclear Fuel Co. Ltd.
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Tabela-K-IV
índice de Nacionalização na República da Coréia até 1994

Area

Gerenciamento de projeto

Sistema Nuclear Gerador de Vapor
- Projeto

- Fabricação

Fabricação do Turbo-Gerador

BOP ("Balance of Plant")

Construção e operação

Soma ponderada

índice de Nacionalização

90%

70 %
60%

70%

75%

100%

80 % (*)

(*) Este índice atingiu 95% com a entrada em operação das unidades 3 e 4 da usina de
Yonggwang em 1995.
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JAPÃO

1. Introdução

Há várias razões para o Japão considerar como de grande importância o
emprego da energia nuclear no país. O Japão tem um papel extremamente importante no contexto
energético mundial. Seu consumo energético, em valores absolutos, é o quarto do mundo. É
também o Japão o maior importador de energia do mundo e altamente dependente no suprimento
externo de energia. Com uma dependência energética de cerca de 85%, o país é extremamente
vulnerável a pressões políticas externas. O petróleo participa no suprimento total de energia
primária (541 milhões de kl de petróleo equivamente em 1993) com cerca de 55%, petróleo este
totalmente importado. 73% da importação de petróleo vem do Oriente Médio. Assim o petróleo
oriundo do Golfo Pérsico é responsável por mais de 40% da dependência externa do país. Neste
quadro de extrema vulnerabilidae, a política estratégica do país é assegurar um suprimento estável
e confiável no futuro, objetivando diminuir ao máximo a sua dependência do petróleo. Está ainda
viva na memória dos dirigentes japoneses o grande impacto causado pela crise do petróleo de
1973, que fez com que os preços em janeiro de 1974 atingissem valores 4 vezes superiores aos de
outubro de 1973. Por outro lado por utilizar cerca de 85 % de energia fóssil no seu balanço
energético, o Japão é o quarto país maior emissor de CO2. O Japão reconhece que tem uma
responsabilidade a nível mundial no que se refere ao suprimento energético e relativamente ao
problema de aquecimento do planeta. Assim sendo a política estabelecida contempla, entre outros,
a conservação de energia primária, da ordem de 4% no ano 20IO14 e o emprego, o máximo
possível, de energia não fóssil. Isto significa, na prática uma maior utilização de energia nuclear,
que é a alternativa mais econômica no Japão, que não emite SO2, NOX e CO2 e que representa um
suprimento estável e seguro de energia. Por outro lado no Japão a energia nuclear é considerada
semi-nacionaL, pois grande parte dos serviços e fabricação do componentes é realizada no país.
Para o Japão a energia nuclear representa também uma tecnologia de ponta com grandes
possibilidades de desenvolvimento e exportação. O objetivo a longo prazo é realizar todos os
serviços na área do ciclo do combustível (conversão, enriquecimento, fabricação, reprocessamento,
etc.) no país, apesar do Japão não contar com reservas de urânio.

Como resultado do plano de longo prazo, haverá numa primeira fase um
aumento das emissões de CO2 até o ano 2000, prevendo-se a seguir uma estabilização. As razões
para um incremento das emissões poluentes fase são um aumento da população japonesa de cerca
de 7% até o ano 2000 e aumento adicional de 4% entre 2000 e 2010, e, sobretudo, o tempo
necessário para implantar a política energética que se estende até 2000. A estrutura das fontes de

No plano de junho de 1990 admitia-se um valor de conservação da ordem de 11% para o ano 2010 o
que foi considerado impraticável no plano atual.
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suprimento mudará substancialmente, verificando-se um aumento das energias não fósseis de cerca
de 15% em 1992 para cerca de 22% em 2010. Esta mudança de estrutura permitirá evitar a
emissão adicional de 52 milhões de toneladas equivalentes de carbono ou 190 milhões de toneladas
de CO2 por ano, o equivalente de 20% das emissões em 1988. A nova estrutura permitirá também
reduzir a dependência externa de cerca de 10%.

O relatório do Comitê Assessor de Energia do Ministério de Indústria e
Comércio Internacional (MITI-"Ministry of International Trade and Industry) de junho de 1994,
sobre política de desenvolvimento energético a longo prazo, considerou que a energia nuclear é a
fonte principal das alternativas ao óleo combustível.

O Japão é um país altamente desenvolvido, tendo uma renda de cerca de
US $ 20.000/capita, um consumo de energia elétrica de 6..300 kWh/capita e uma capacidade
elétrica instalada de 210 GW (situação em 1994).

2. O programa nuclear

A primeira produção nucleoelétrica foi realizada no Japão em 1963 pelo
JPDR (13MWe, BWR). Esta usina de demonstração já não opera mais e está no momento sendo
descomissionada definitivamente. A primeira usina comercial (Tokai 1, 166 MWe, Magnox da
JAPCO, de origem inglesa) foi comissionada em 1966. Desde então quatro empresas de energia
elétrica (Hokkaido, Kansai, Kyushu e Shiboku) adotaram o PWR e cinco (Chubu, Chugoku,
Hokuriku, Tohoku e Tokyo) adotaram o BWR. A "Japan Atomic Power Co.-JAPCO" construiu
os dois tipos, além da única usina a urânio natural e gás-grafita do país, Tokai 1. Todas as empresas
de energia elétrica japonesas são privadas.

As primeiras unidades foram construidas na base de empreitada global
("turn-key") sob responsabilidade dos fornecedores americanos principais, Westinghouse e GE.
Entretanto desde o início do programa as companhias japonesas Mitsubihi Heavy Industries
(PWR), Hitachi (BWR) e Toshiba (BWR) envolveram-se no processo, e assumiram em seguida o
papel de contratado principal. Contudo as companhias americanas sempre ficaram envolvidas no
processo de desenvolvimento, quando novos e maiores reatores foram empregados. Como parte
deste processo evolutivo, estão sendo construidas as primeiras unidades com reatores
evolucionários no mundo, pela Tokyo Electric Power na usina de Kashiwazaki-Kariwa (unidade 6
e 7, ABWR, 2 x 1356 MWe). A primeira destas unidades avançadas(Kashiwazaki-Kariwa 6)
entrou em operação em janeiro de 1996. Kashiwazaki-Kariwa 7, a segunda unidade avançada,
deverá ser sincronizada em inícios de 199715. Os reatores evolucionários são aqueles baseados na
tecnologia empregada nos reatores atuais de maior porte, mas versões muito mais melhoradas no
que se refere aos aspectos de segurança

O reator ABWR é um reator à água fervente (BWR) evolucionário, desenvolvido por uma equipe
internacional de fabricantes de BWRs para atender às necessidades das empresas de energia elétrica
de todo o mundo, baseado em tecnologia comprovada e respaldada por extenso esforço de testes e
desenvolvimento. As unidades 6 e 7 do complexo de Kashiwazaki-Kariwa, construidas pela
GE/TOSHIBA/HITACHI para a TEPCO constituem-se nas unidades "cabeça de série" deste tipo de
usina avançada.
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Foram obtidos no Japão durante o processo de implantação do programa
nuclear, melhoramentos substanciais no que se refere a técnicas de construção e manutenção das
usinas. Assim as unidades de Fukushima Daini 3 (BWR, 1100 MWe) e Shimane 2 (BWR, 820
MWe) foram construídas em 45 meses, estabelecendo o recorde mundial vigente até 1995. A
"Tokyo Electric Power Co.-TEPCO" com a construção de Kashiwazaki Kariwa 6 levou este
recorde para 40 meses (Estava previsto 48 meses de construção). A unidade 4 da usina BWR de
Hamaoka com 1137 MWe brutos/1092 MWe líquidos, que entrou em operação comercial em 3 de
setembro de 1993, levou 38 meses desde o lançamento do primeiro concreto até o carregamento
da primeira carga de combustível nuclear. Em conseqüências de modernas técnicas de manutenção
adotadas as unidades nucleares tem apresentado alta performance operativa nos últimos dez anos.

A energia nuclear é competitiva com as fontes alternativas disponíveis no
Japão, mesmo ao se incluir os custos de tratamento e eliminação dos rejeitos nucleares. Assim para
as usinas comissionadas em 1989 foram os seguintes os custos de geração médio no parque
elétrico: nuclear: 9 Yens/kWh, carvão e gás natural liqüefeito: 10 Yens/kWh, óleo combustível: 11
Yens/kWh, ou seja cerca de 62,5 , 69,5 e 76,4 US mills/kWh, respectivamente. Em um "White
Paper" governamental sobre energia nuclear publicado em 1993, foram indicados os custos das
usinas que iniciaram a operação em 1992: nuclear: 10,14 Yens/kWh, gás : 10,64 Yens/kWh,
carvão: 10,94 Yens/kWh e óleo: 11,51 Yens/kWh. Este trabalho preparado pelo Instituto de
Economia Energética do Japão fornece também uma estimativa para o ano 2000: nuclear; 9,52
Yens/kWh, gás 10,77 Yens/kWh, carvão 11,62 Yen/kWh. Espera-se, assim, uma vantagem
econômica ainda maior da energia nucleoelétrica em relação às opções disponíveis para o país.

O Japão tem uma população de cerca de 125 milhões de habitantes
(situação em 1995) e uma extensão de 377.800 km2, área praticamente igual às área somadas dos
estados do Rio Grande do Sul (282.184 km2) e Santa Catarina (95.985 km2). Neste pequeno
território, que tem 31 vulcões ativos e onde ocorrem cerca de 5.000 movimentos sísmicos
anualmente16, estavam em operação 51 unidades nucleares, em 31 de dezembro de 1995, com uma
capacidade instalada total de 39.893 MWe líquidos. A figura-J-1 mostra a localização destas usinas
no território japonês. Também, no final de 1995, estavam em construção mais 3 unidades
totalizando 3.757 MWe líquidos. O Japão é o terceiro país, após os Estados Unidos (99.414 MWe)
e França (58.493 MWe) em termos de capacidade instalada em usinas nucleares. Em 1995 a
produção de energia nucleoelétrica no Japão foi de 286,9 TWh líquidos, representando 33,4% do
total produzido no país por todas as fontes. A participação das demais fontes na geração líquida é,
aproximadamente, termolelétricas 60% e hidrelétricas 7%. A participação das geotérmicas é muito
baixa, não chegando aos 0,5%. A performance das centrais nucleares tem sido excelente no Japão.
Nos últimos quinze anos (1982-1995) o fator de capacidade médio do parque nuclear tem se
mantido superior a 70%. Em 1995 o fator de capacidade médio do parque de usinas nucleoelétricas
comerciais atingiu o recorde de 79,9% (76,6% em 1994, 75,4% em 1993 e 74% em 1992)17. Os

16 70% do território japonês consiste de regiões vulcânicas, montanhas íngremes, vales entrecortados
profundos e de costas escarpadas.

!? Em termos de tipos de usinas, o fator de capacidade médio para o parque de usinas PWR foi, em
1994, 75,2% e para o parque de usinas BWR foi 77,8% . A única usina GCR em operação no país
apresentou um fator de capacidade de 67,3%.
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reatores a água leve (PWR e BWR) constituem-se na base do emprego da energia nucleoelétnca no
Japão. Das 51 unidades em operação no Japão, no final de 1995, 22 são PWRs e 26 são BWRs.

No momento estão sendo desenvolvidos planos para a utilização de um
novo sítio em Higashi-dori a ser empregado por duas empresas de energia elétrica (Tokyo Electric
e Tohoku Electric)

3. O desenvolvimento futuro

Conforme o programa oficial japonês, elaborado pelo Comitê Assessor do
Ministério de Indústria e Comércio Internacional (MITI) e aprovado em 21 de junho de 1994, a
capacidade nuclear instalada no Japão deverá atingir 45.600 MWe em 2000 e 70.500 MWe no ano
2010, segundo um cenário que inclui conservação e máxima utilização possível de novas fontes de
energia (Tabela-J-I e Tabela-J-II). Nestas condições a energia nuclear deverá ser responsável pelo
atendimento de 33% da energia elétrica e por 12% da energia primária no ano 2000. No ano 2010
estes valores seriam 42% e cerca de 16% respectivamente. Particularmente a energia elétrica
gerada por usinas nucleares em 2010 deverá ser 2 vezes maior do que a gerada em 1993. A
implantação de 5.000 MWe durante 4 anos para se atingir a meta do ano 2000 é compatível com o
desenvolvimento atingido no passado. Considerando, entretanto, que o desenvolvimento desta
capacidade necessitará o desenvolvimento em sítios recentemente adquiridos há que se realizar
esforços consideráveis para se atingir a meta estabelecida. Particularmente será necessário a seleção
de oito novos sítios para acomodar 35 novas unidades previstas para serem installadas no período
1993-2010 18. As figura-J-2 e figura-J-3 mostram as estruturas da capacidade elétrica instalada e da
geração de energia elétrica no ano de 1993 e a previsão para 2010. A mais longo prazo, o Instituto
de Economia Energética, em um estudo para a Agência de Ciência e Tecnologia, prevê que o
Japão deve expandir a sua capacidade nucleoelétrica atual de cerca de 40.000 MWe para 75.000 a
90.000 MWe em 2020 e entre 90.000 a 110.000 MWe em 2030, em um total de 300.000 MWe
que será necessário neste último ano /32//33/.

Em paralelo com o programa de construção de centrais nucleares está
sendo implantada no Japão toda uma indústria de combustível que complementa parte dos serviços
e materiais importados. Há uma usina de enriquecimento de demonstração, utilizando o processo
de ultracentrifügação com a capacidade de 200.000 UTS/ano em Níngyo Toge que iniciou a
operação em maio de 1989, podendo atender as recargas anuais de duas unidades com reatores
PWR de 1000 MWe. Baseado na experiência desta usina foi construída uma usina comercial em
Rokkasho-mura, que iniciou a sua operação em 27 de março de 1992 com uma capacidade inicial
de 150.000 UTS/ano. No final de 1994 a sua capacidade atingiu 600.000 UTS/ano (4x150.000
UTS/a) completando a fase 1 do desenvolvimento do empreendimento. Esta usina está sendo
expandida em módulos de 150.000 UTS/ano, utilizando modelos de centrífugas cada vez mais

O Instituto de Economia Energética do Japão considera que uma meta mais realista seria, para o ano
2015: nuclear: 66.000 MWe, GNL: 77.300 MWe, Carvão: 62.770 MWe, Hidro: 53.000 MWe, óleo:
50.000 MWe e outros: 8.040 MWe, atingindo um total de 317.000 MWe instalados. Em termos de
geração a energia nucleoelétrica seria a fonte mais importante suprindo 37,0% do total de 1.215 TWh
a serem gerados por todas as fontes. A energia nuclear seria seguida do GNL com 26,9%, do carvão
com 20,0%, da hidráulica com 8,2%, do óleo com 5,2% e de outras fontes com 2,7%.
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avançados, até atingir a plena capacidade de 1.500.000 UTS/ano em torno de 2000. Há também
uma pequena usina de reprocessamento de combustível irradiado em operação desde setembro de
1977. Esta usina tinha reprocessado até o final de 1989 cerca de 450 toneladas de combustível. Foi
iniciada também a construção em abril de 1993, em Rokkasho-mura, de uma usina de maior porte
com a capacidade de reprocessar 800 toneladas de combustível irradiado, devendo entrar em
operação em torno de 2002, e iniciar o recebimento de combustível irradiado em 1996. Esta usina
de reprocessamento permitirá ao Japão utilizar a política de reciclagem de plutônio como parte de
seu programa de desenvolvimento a longo prazo. Uma unidade de disposição de rejeitos de baixa
radioatividade iniciou a operação comercial em dezembro de 1992, com o gerenciamento de 1.480
tambores. Está também em construção uma usina de vitrificação de rejeitos altamente radioativos,
cuja operação inicial deverá dar-se em breve. Também está planejada a instalação de um centro de
engenharia de armazenamento em Horonobe-cho, onde serão armazenados rejeitos altamente
radioativos vitrificados. A partir de junho de 1991 todas as atividades ligadas ao ciclo do
combustível nuclear estão sendo desenvolvidas por uma nova companhia a "Japan Nuclear Fuel
Ltd." com sede na cidade de Aomori, e que incorporou os patrimônios e atividades desenvolvidas
por duas outras companhias existentes até então e que se ocupavam de fases distintas do ciclo do
combustível. Nota-se assim que o objetivo, no que diz respeito à indústria do ciclo do combustível,
é cobrir todas as áreas e o Japão está atingindo este objetivo, em um ritmo, que apesar de lento, é
continuado e crescente.

Na área de reatores o Japão desenvolve dois tipos de reatores avançados,
um reator super-regenerador rápido-FBR e um reator conversor avançado moderado a água
pesada e refrigerado a água leve fervente. Na área de reatores rápidos, o reator da usina protótipo
em Monju, situado na Baia de Tsuruga, ficou crítico pela primeira vez em 5 de abril de 1994 e
conectado ao sistema elétrico em 29 de agosto de 1995. O projeto deste reator foi baseado na
experiência operativa do reator experimental Joyo. O Monju custou cerca de 600 bilhões de Yens
ou aproximadamente 5,5 bilhões de US $19. O primeiro super-regenerador de grande porte deverá
ser construído no início do próximo século. Na área de reatores conversores avançados há uma
usina protótipo protótipo com 148 MWe líquidos, utilizando o reator ATR-Fugen, moderado à
água pesada e arrefecido à água leve, que vem operando com sucesso desde 1978. O próximo
objetivo é construir um reator conversor avançado utilizando a experiência com o Fugen. Esta
etapa, que deveria ser iniciada em 1995, foi entretanto postergada indefinidamente em julho de
1995, pela recusa da Federação de Empresas de Energia Elétrica de suportar os altos custos deste
projeto. No lugar desta usina que seria construída em Ohma, a federação está sugerindo a
construção de uma unidade com um reator avançado do tipo ABWR, com cerca de 1350 MWe e
com o núcleo completamente carregado com combustível de oxido misto (MOx).

No que se refere a energia elétrica espera-se um crescimento na demanda
da ordem de 2,7% ao ano até 2000 e 1,5% entre 2000 e 2010, levando a demanda anual a 927

19 Durante os testes de comissionamento, em dezembro de 1995, houve o rompimento de uma tubulação
de pequeno porte destinada a instrumentos, com vazamento de 600 kg de sódio. O incidente, sem
liberação de radioatividade e sem vítimas, provocou a interrupção do processo de comissionamento
para apuração rigorosa das causas. Como resultado, verificou-se ser necessário tomar medidas
organizacionais e técnicas em profundidade. Em conseqüência a entrada em operação da usina foi
postergarda. Observa-se que o MONJU, sendo uma usina protótipo, tem justamente como finalidade
verificar possíveis incidentes operacionais para evitá-los em futuras usinas comerciais.
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TWh em 2000 e 1080 TWh em 2010, comparado com 672 TWh em 1988. O pico de demanda
deverá atingir 172.500 MW em 2000 e 202.000 MW em 2010. A mudança de estrutura da
capacidade instalada deverá incluir uma redução da participação do óleo combustível dos cerca de
29% em 1993 para 22% em 2000 e 16% em 2010. Em contraste a participação da capacidade
nuclear deverá subir dos 20% em 1993 para 19% em 2000 e 25% em 2010. Em termos de
produção de energia nucleoelétrica será responsável por 33% do total em 2000 e 42% em 2010.
As tabelas J-I, J-II e J-III indicam os resultados do presente plano estratégico de longo prazo para
o setor energético no Japão.

4. Descomissionamento de usinas

Em março de 1998, após 32 anos de operação, a usina de Tokai-1, com
159 MWe, parará de funcionar definitivamente. O combustível do seu reator do tipo urânio
natural-grafita (GCR), será descarregado durante um período de 4 a 5 anos. O reator será
posteriormente selado por 10 anos para permitir um decaimento radioativo, quanto então
começarão as operações de desmonte definitivo.

5. Opinião pública

O acidente de Chernobyl na União Soviética tem causado algumas
dificuldades para o desenvolvimento da energia nuclear no Japão. Em janeiro de 1989 foi lançada
uma campanha para a coleta de assinaturas no país visando lançar uma petição para um abandono
da energia nuclear. 2,5 milhões de assinaturas foram submetidas a Dieta em abril de 1990.
Entretanto, de acordo com pesquisas de opinião realizadas na mesma época, entre 40 a 50% das
pessoas pensavam que a energia nuclear será a fonte principal de energia nos próximos anos,
embora haja um certo desconfiança no que se refere a segurança da energia nuclear. Isto demonstra
que além de manter o nível excelente de segurança na área nuclear é necessário aumentar as
atividades de informação e esclarecimento ao público. Parece que há uma concientização que estas
atividades não foram desenvolvidas adequadamente no passado e que é necessário melhorá-las.

Neste meio tempo o governo e a indústria desenvolveram uma campanha
de relações com o público. Uma pesquisa de opinião realizada em setembro de 1990 mostrou que
embora uma grande parte da população (47%) tenha um certo desconforto em relação a segurança
das usinas nucleares, a maioria (79%) considera que a energia nuclear é importante dentro do plano
energético nacional. Somente uma pequena minoria (3%) considerava que todas as usinas nucleares
deveriam ser fechadas. Em setembro e outubro de 1991 foi realizada uma nova pesquisa que
indicou que 72,5 % da população reconhecia a necessidade da energia nuclear, mas indicava
também que havia aumentado o número de pessoas que sentia desconforto em relação a segurança
das usinas nucleares (70,1%). Estes resultados sinalizam para o próximo curso de ações do
governo e indústria nuclear.

O Governo Japonês tem dado importância particular na transparência do
seu programa de reciclagem de plutônio. O fato reconhecido de que o Japão não possui
praticamente recursos energéticos próprios e de que necessita de uma política que assegure o seu
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suprimento energético, continua se constituindo em um fator importante para a aceitação da
energia nucleoelétnca no país. Em 1994 esta necessidade tornou-se evidente pois a demanda de
energia elétrica cresceu de 6,2%, devido a um verão extremamente quente.

Em setembro de 1994, foi realizada uma pesquisa de opinião nas cidades
de Tokyo, Osaka, Sapporo e Fukuoka. A conclusão básica desta pesquisa é que a sociedade
japonesa está aceitando atualmente, com mais facilidade, o convívio com a energia
nucleoelétnca e que a atenção do público está se deslocando dos aspectos de segurança para
questões mais realistas ligadas aos rejeitos nucleares. Cerca de 50% das pessoas entrevistadas
enfatizaram a importância da abertura da informação sobre a energia nuclear para diminuir o
desconforto e ansiedade de grande parte do público sobre esta fonte de energia. No que se
refere à contribuição futura das fontes de energia elétrica, a maioria do público (37,4%) citou a
energia térmoelétrica convencional como a fonte principal de geração, seguida da energia
nucleoelétrica (31,2%). Uma grande parte (50,6%) estima que a energia nucleoelétrica se
tornará a fonte principal de geração a longo prazo, seguido da energia solar (15,2%). É
interessante a comparação destas expectativas com os planos do MITI (Ministério de Indústria
e Comércio Internacional do Japão), que prevê uma participação da energia nuclear de 42% no
total da energia elétrica produzida no ano fiscal de 2010; de 21% de usinas a gás liqüefeito e
de menos de 1% de energia solar.

Desde o grande terremoto de Kobe em janeiro de 1995, vários
questionamentos foram feitos relativamente a capacidade das usinas nucleares de resitirem a
fortes terremotos. O governo, em conseqüência, formou um grande painel de discussões para
examinar especificamente a adequação dos padrões de projeto sísmico. A conclusão foi de que
o projeto adotado nas usinas em operação continua adequado, o que tem sido demonstrado na
prática, já que nenhuma usina nuclear da região foi afetada pelo terremoto de Kobe.

Nunca é demais ressaltar que o Japão foi o único país do mundo a sofrer os
efeitos de duas explosões nucleares, em Hiroshima e Nagasaki e mesmo assim possui mais de 50
unidades nucleoelétricas operando em seu pequeno território..
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Tabela-J-I

Suprimento energético a longo prazo no Japão

ANO
ITEM

Energia primária

Conservação

Fonte de Energia

Novas fontes de
energia

Hidro (convencional)

Geotérmica

Nuclear

Gás Natural Liqüefeito
(GNL)

Carvão

Óleo

Suprimento total

1992

541 milhões de kl

-

Quantidade

6,7 M kl

79TWh
(21 GW)

0,6 M kl

223 TWh
(34,4 GW)

40,7 M t

116,3 Mt

315Mkl

541 M kl

(%)

1,2

3,8

0,1

10,0

10,6

16,1

58,2

100,0

2000

591 milhões de kl

2 %

Quantidade

9Mkl

86 TWh
(22 GW)

1,0 M kl

310 TWh
(45,6 GW)

54 Mt

134 Mt

316 M kl

591 M kl

(%)

1,6

3,3

0,2

12,1

12,8

16,6

53,4

100,0

2010

662 milhões de kl oe

4%

Quantidade

12Mkl

105 TWh
(26,5 GW)

4Mkl

480 TWh
(70,5 GW)

60 Mt

140 Mt

331 M kl

6662 M kl

(%)

1,7

3,5

0,6

16,2

12,7

15,3

50,1

100,0

(1) Unidades: M kl= milhões de quilolitros, M t = milhões de toneladas, TWh = bilhões de kWh
(2) A conversão para óleo equivalente é feita na base de 9.250 kcal/litro
(3) Novas fontes de energia incluem a energia solar, álcool, resíduos fabris, carvão vegetal etc.
(4) A conversão do GNL foi feita na base de 0,712 t/kl
(5) Óleo inclui óleo de xisto

Fonte: Comitê Assessor de Energia do Ministério de Indústria e Comércio (Min). 21/06/1994
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Tabela- J-II. Capacidade Elétrica Instalada no Japão

ANO

TIPO

Nuclear

Carvão

GNL

Hidro
Convencional

Botnbeamento

Geotérmica

Óleo

GLP

TOTAL

1993

MW

38.400

16.000

41.700

38.600
(19.700)
(18.900)

300

54.500

1.000

190.500

(%)

20,1

8,4

21,9

20,3

0,2

28,6

0,5

100,0

2000

MW

45.100

32.600

61.600

45.500
(20.800)
(24.700)

600

53.400

500

239.300

(%)

18,9

13,6

25,7

19,0

0,3

22,3

0,2

100,0

2010

MW

70.000

44.000

64.500

57.000
(25.000)
(32.000)

2.800

45.000

1.800

285.100

(%)

24,6

15,4

22,6

20,0

1,0

15,8

0,6

100,0

Tabela-J-III.Produção de Energia Elétrica

ANO

TIPO

Nuclear

Carvão

GNL

Hidro
Convencional

Bombeamento

Geotérmica

Óleo

GLP

Outros

TOTAL

1993

TWh

245,0

93,7

176,3

98.8
(85,2)
(13,6)

1,5

154,2

3,3

21,1

793,9

(%)

30,9

11,8

22,2

12,4

0,2

19,4

0,4

2,7

100,0

2000

TWh

308

150

236

96
(80)
(16)

4

151

1

-

946

(%)

32,6

15,9

24,9

10,1

0,4

16,0

0,1

-

100,0

2010

TWh

478

165

233

127
(99)
(28)

15

110

5

-

1.133

(%)

42,2

14,6

20,6

11,2

1,3

9,7

0,4

-

100,0

Fonte: Denki Jigyou Binran FY 1994 (Handbook of Electric Supply Industries), edited by MITI
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Figura-J-1

USINAS NUCLEARES NO JAPÃO
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(Situação em 31.12.95)
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Geotérmica 2,8 GW
(1,0%)

I

Carvão 16,0 GW

Hidro 38,6 GW
(20,3%)

GNL41.7GW
(21,9%)
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(20,0%)
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24.07.95

GLP 3,3 TWh
(0,4%)

Óleo 154,2 TWh
(19,4%) \

Geotérmica 1,5 TWh
(0,2%) \

Hidro 98,8 TWh
(12,4%)

Outros 21,1 TWh

GNL 176,3 TWh
(22,2%)

Geotérmica 15 TWh
(1,3%)

Óleo 110 TWh
(9,7%)

Hidro 127 TWh
(11,2%)

=i%Nuclear 245,0 TWh
(30,9%)

Carvão 93,7 TWh
(11,8%)

GNL 233 TWh
(20,6%)

i = m i = m i s ni iè
= m i = m i = m i = i
Isllllsllllsllllp

r=iiir=iiir=nir=mi=
= 1 1 1 1 = 1 1 1 1 = 1 = i i
i = n n = m i s nn= Nuclear 478 TWh

(42,2%)

Carvão 165 TWh
(14,6%)

1993
Total: 793,9 TWh

2010
Total: 1.133,0 TWh

TT-C552-95

Estrutura da geração de energia elétrica no Japão
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ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

1. Introdução.

Com uma área de 9,4 milhões de km2 e 250 milhões de habitantes, os
Estados Unidos tem uma densidade populacional relativamene baixa para um país industrializado, o
que leva a uma utilização relativamente alta de derivados de petróleo para transporte.

Existem no território americano consideráveis reservas de petróleo (49
bilhões de barris, 31 bilhões de barris recuperáveis), gás natural (reservas recuperáveis de 167
trilhões de pés cúbicos, 4,7 trilhões de metros cúbicos), carvão (430 bilhões de toneladas in situ,
240 bilhões de toneladas recuperáveis) e urânio (reservas recuperáveis de 113.000 t ao preço de
até US$ 80/kg). Cerca de 40% das reservas uraníferas estão no Estado de Wyoming. O potencial
hidroelétrico econômico do país já foi praticamente todo utilizado, com uma capacidade elétrica
instalada de cerca de 95 GW, isto é praticamente o dobro da capacidade hidroelétrica instalada no
Brasil.

Os Estados Unidos apresentam o maior consumo de energia do mundo, em
termos absolutos, 85,6 quntilhões de BTU (90 exajoules), cerca de 25% do total mundial. 25%
deste consumo é atendido por importação de energéticos. Estima-se que o consumo de energia
primária deva atingir 95 quintilhões de BTU em 2000 e 105 quintilhões de BTU em 2010, quando
o país deverá estar importanto cerca de 33% de suas necessidades.

Desde o início da crise de petróleo de 1973 houve uma grande diminuição
do consumo de petróleo e, em menor escala, de gás, para a geração de energia elétrica. Em 1993 a
energia nuclear foi responsável pelo suprimento de cerca de 8% do total da energia consumida no
país, o carvão por 23%, o gás por 25%, os derivados de petróleo por 40% e as energias renováveis
por 4%, principalmente energia hidroelétrica
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2. A energia nucleoelétrica

Em 31 de dezembro de 1995 estavam em operação nos Estados Unidos
109 unidades nucleares com uma capacidade líquida instalada de 99.414 MWe. Na mesma época
estava em construção mais 1 unidade com 1.165 MWe líquidos. Em 1995 a produção de energia
nucleoelétrica nos EUA foi de 673,4 TWh líquidos (610,3 TWh em 1994 e 610,3 TWh em 1993),
representando 22,5% (22,0% em 1994, 21,2% em 1993) do total de energia elétrica produzida no
país pelas empresas de energia elétrica, cerca de 2.990 TWh. O carvão com 51% continua sendo a
fonte mais utilizada para a produção de energia elétrica, seguindo-se a energia a nuclear com 20%,
o gás com 15%, os derivados de petróleo com 2%, a hidrelétrica e outras com 12%, conforme
indicado na Figura-EU-1. Assim é a nuclear a segunda fonte mais utilizada para a produção de
energia elétrica nos Estados Unidos, após o carvão. Continua os Estados Unidos como o país que
possui mais unidades nucleares em operação no mundo, a maior capacidade nuclear instalada, e o
país que mais produz nucleoeletricidade em termos absolutos.

3. O histórico da energia nuclear nos Estados Unidos

Os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a dominar completamente
a tecnologia nuclear: criticalidade em 1942 em Chicago do primeiro reator do mundo, instalação na
mesma época no Tennessee da primeira usina de enriquecimento do mundo, produção em 1951
dos primeiros kWh de origem nuclear com o reator superregenerador rápido EBR1 em Idaho. A
partir de 1954, o congresso americano aprova a construção de uma série de reatores protótipos
segundo várias concepções: água fervente, água pressurizada, reator rápido etc.

A partir de 1963, data das primeiras encomendas de centrais nucleares de
grande porte, até 1973 o parque nuclear norte-americano teve um desenvolvimento extraordinário
e é caracterizado pela grande heterogeneidade de usinas. Este fato foi causado tanto pelo
crescimento rápido da capacidade das unidades (500 MWe para as encomendas de 1963, 700
MWe para as de 1965 e 1000 MWe a partir de 1970) como pela multiplicidade dos tipos de
reatores empregados (um tipo à água fervente, três variantes à água pressurizada) e pela
diversidade de supridores de equipamentos principais (Westinghouse, General Electric, Babcock &
Wilcox, Combustion Engineering). A primeira produção comercial de nucleoeletricidade se deu na
central de Shippingport, PWR, em 1957.

Quatro datas são importantes no desenvolvimento da energia nuclear nos
Estados Unidos:

1980: A energia nucleoelétrica produz mais energia elétrica do que as centrais térmicas a
óleo combustível;

1983: A energia nucleoelétrica produz mais energia elétrica do que as centrais térmicas a
gás;

1984: A energia nucleoelétrica produz mais energia elétrica do que as centrais
hidroelétricas;

1986: A usina de Perry da "Cleveland Electric Illuminating Co." em Ohio torna-se a 100a

usina americana em operação.
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A energia nucleoelétrica provou ser importante nos Estados Unidos para a
redução do consumo de óleo combustível. A energia nuclear aumentou a sua participação no total
de energia elétrica produzida de 4% em 1973 para 20% em 1995. Ao mesmo tempo a geração de
energia termoelétrica a óleo caiu de cerca de 17% para 2% no mesmo período, e a geração térmica
a gás caiu dos 15% e posteriormente voltou para o mesmo valor. Entre 1973 e 1995 somente duas
fontes, o carvão e a energia nuclear, aumentaram significativamente.. A energia nuclear supriu
42% do acréscimo bruto e o carvão 59%, conforme indicado abaixo. Em um período de 22 anos,
entre 1973 e 1995, a energia nucleoelétrica aumentou mais de sete vezes, a geração carboelétrica
quase duplicou no período e a energia hidroelétrica aumentou apenas de 8%. A geração das demais
outras fontes diminuiu: óleo de 81% e gás de 10% /14//17//23/.

Aumento na produção

Carvão:
Nuclear:
Hidro e outras:
Gás:
Óleo:

Acréscimo líquido:
Acréscimo bruto:

Estados Unidos
anual de energia elétrica entre 1973 e1995

+ 805
+ 590
+ 21
- 34
-253

TWh
TWh
TWh
TWh
TWh

+ 1129TWh
+ 1416 TWh

Os Estados Unidos diferem da maioria dos demais países com centrais
nucleares pelo numero de empresas elétricas envolvidas. Existem 55 empresas de energia elétrica,
em 32 estados, operando as 109 unidades nucleares. Algumas empresas, como a "Commonwealth
Edison Co.", possuem várias unidades em operação, mas muitas empresas só possuem uma
unidade em operação, o que indica o grau de diversificação em técnicas de construção e
gerenciamento. Particularmente houve pouca transferência da experiência adquirida por uma
empresa para as demais.

A partir de 1974 começou uma desaceleração do programa nuclear nos
EUA, devido a uma série de fatores entre os quais se pode citar os seguintes:

* aumento do período de construção das usinas nucleares, devido a complexidade
crescente dos processos legais de licenciamento, períodos estes que atingiram
cerca de 14 anos em alguns casos, com enormes impactos negativos nos custos
das unidades;

* queda no crescimento da demanda prevista de energia elétrica20;

20 Como conseqüência do embargo de petróleo de 1973, o crescimento da demanda de energia elétrica
nos Estados Unidos caiu de uma taxa de 7% ao ano para 3% ao ano.
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sobrecustos devido a medidas de segurança adicionais impostas após o acidente
de Three Mile Island em 1979, diminuindo a competitividade da energia nuclear
face ao carvão.

Uma conseqüência extrema foi que a maior parte das encomendas feitas a
partir de 1973, relativas a cerca de 120 unidades, foram canceladas. Nenhuma nova encomenda foi
feita a partir de 1978. Atualmente só existe uma unidade em construção nos EUA, Watts Bar 1
( PWR, 1165 MWe líquidos). Deve-se, entretanto, notar que, devido a enorme reserva instalada
decorrente de programa de implantação de centrais elétricas nos Estados Unidos, e posterior queda
de demanda, o decréscimo de encomeda de usinas nucleares não foi único, houve também um
decréscimo de encomenda de centrais a carvão e de outros tipos. Também é importante verificar
que não houve cancelamente somente de usinas nucleares. Várias usinas a carvão também foram
canceladas. Entre 1974 e 1991 mais de 200 usinas foram canceladas, cerca da metade nucleares e a
outra metade a carvão (Figura-EU-2). O crescimento da demanda de energia elétrica e da
capacidade instalada total foi muito baixo no país nestes últimos anos, sendo colocadas em
operação somente usinas que haviam iniciado construção cerca de 10 anos anteriormente. Talvez,
tenha sido este o fator principal que tenha mais afetado o programa nuclear americano. Se tivesse
havido realmente uma necessidade de acréscimo de grandes blocos de energia, certamente teriam
sido construidas mais usinas nucleares e a carvão. Parece ser consenso, agora, que com o
decréscimo da grande reserva disponível no passado, será necessário fazer encomendas em futuro
próximo de novas unidades, sejam elas a carvão ou nucleares. Além disto o sistema elétrico
americano está ficando velho. Estima-se que em 2000 cerca de 40% das usinas de todos os tipos
hoje em operação estarão com 30 anos ou mais de idade (Tabela-EU-I e Tabela-EU-II). Assim é
necessário planejar tanto para o crescimento como para a renovação do parque elétrico.

4. O futuro

O último plano energético americano denominado "National Energy
Strategy-NES" indica que será necessário acrescentar cerca de 20 a 30% da capacidade atual até o
ano 2010. Assim será necessário acrescentar ao sistema atual cerca de 150.000 MWe ou mais para
manter o crescimento econômico americano. Cerca de 85% deste acréscimo deve ser de
capacidade de base. A energia nuclear e o carvão, utilizando novas tecnologias menos agressivas ao
meio ambiente, deverão cobrir as necessidades de base. A próxima geração de usinas nucleares nos
Estados Unidos, utilizandos os ALWRs, estará disponível para encomenda no final deste decênio.
Os fabricantes americanos e empresas de energia elétrica empregaram cerca de US $ 500 milhões e
milhares de horas de trabalho para o desenvolvimento e certificação destes novos tipos de usinas.
Esta usinas deverão ser construidas segundo técnicas de gerenciamento de construção
completamente novas, que permitam uma construção em cinco anos ou menos, como realizado no
Japão. Assim os próximos anos serão críticos para a revitalização e futuro desenvolvimento da
energia nuclear nos Estados Unidos.

Houve nos últimos cindo anos uma série de movimentos na área privada
que pareciam indicar uma revitalização do programa nuclear americano. Assim, em 11 de abril de
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1990, os EUA e o consórcio europeu URENCO (RFA,Holanda,Reino Unido) assinaram um
acordo de cooperação para a construção de uma usina de enriquecimento nos Estados Unidos, pelo
método da ultracentrifugação, com uma capacidade 1,5 milhões de UTS por ano. Nos termos deste
acordo cria-se uma empresa a "Louisiana Energy Service Inc" com participação da URENCO
(40%) e de empresas americanas diversas (60%). Em novembro do mesmo ano, o Presidente Bush
assinou uma lei de modo a facilitar a obtenção de uma licença de construção pela Lousiana Energy
Services para construir a usina de enriquecimento no noroeste do Estado de Louisiana,
Adicionalmente, a firma "Isotope Technologies" de Los Angeles anunciou que formou uma
parceria com duas empresas canadenses para desenvolver o processo comercial de enriquecimento
por reação química e ativação isotópica seletiva por laser, o processo CRISLA ("Chemical
Reaction by Isotope Selective Laser Activation").

Em outubro de 1992 o Congresso Americano aprovou uma nova e
abrangente legislação ("Energy Policy Act") que estabelece um novo processo de licenciamento
para as usinas nucleares. Esta legislação assegura que os assuntos principais serão resolvidos antes
do início de construção das usinas, o que deverá dar estabilidade ao processo de licenciamento de
usinas permitindo a construção em um prazo de 5-6 anos, e conseqüente redução de custos.

No final de 1995 a indústria de mineração de urânio e produção de
concentrados de urânio voltou a investir no setor após longo tempo estagnada.

5. Experiência operativa

As usinas nucleares estabeleceram em 1995 um recorde de desempenho,
atingindo um fator de capacidade médio de 78,8% ( 75,1% em 1994 e 72,5% em 1993), de acordo
com os dados do Utility Data Institute". Ha vinte anos este valor era de 57%, o que indica a
grande melhoria obtida no período. Em 1990 o fator de capacidade médio do parque nuclear foi de
67,5%, o que indica que houve grande melhoria nos últimos cinco anos, fruto de um esforço
planejado e coordenado, parte do "Plano Estratégico para a Construção de Novas Centrais
Nucleares722/.

Em 1994, 29 unidades apresentaram fatores de capacidade em torno de
90%. Outras 40 unidades tiveram fatores de capacidade iguais ou superiores a 85%. 55 unidades
superaram 80%. Das 109 unidades em operação, 69 superaram a média nacional.

O marcante aumento do fator de capacidade das usinas americanas deve-se
fundamentalmente a dimuição do tempo de parada das usinas para troca de combustível. A média
caiu de uma valor de 64 dias em 1993 para 55 dias em 1994 e 52 dias em 1995. Em 1989 a média
para todas as usinas atingiu o pior valor de 83 dias. Desde então este valor vem caindo
continuamente. É importante frisar que cada dia economizado na parada para troca de combustível
significa cerca de US $ 500.000 em termos de energia de reposição e custos operacionais.

A usina de Wolf Creek em Kansas constituiu-se naquela que produziu a
maior quantidade de energia elétrica nos Estados Unidos (10.490 GWh), no ano de 1995,
constituindo na sexta unidade nucleoelétrica das maiores geradoras no mundo.
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O fetor de disponibilidade médio do parque nuclear atingiu a marca de
82,6% em 1995 (81,9% em 1994), superando a meta dos 80% estabelecida pela indústria para o
ano de 1995.

Os desligamentos automáticos não planejados caiu de um valor de 3,8 por
reator e 7000 horas de operação, em 1986, para um valor de 0,9 em 1995, abaixo da meta
estabelecida para 1995 de 1,0 desligamento não planejado para cada 7.000 horas de operação..

A produção de rejeitos de todas as usinas do parque nucleoelétrico
americano vem caindo nos últimos anos. Os volumes de rejeitos radioativos de baixa atividade
ficaram abaixo das metas estabelecidas para 1995 para as usinas do tipo PWR, que foi 110 m3.
Em 1995 o valor médio para as usinas do tipo PWR foi de apenas 30 m3 (46 m3 em 1994), 27%
da meta estabelecida para 1995. O valor médio para as usinas do tipo BWR foi de 107 m3 (178 m3

em 1994) menos da metade da meta estabelecida para 1995 de 245 m3.

Todos estes índices indicam uma melhoria continuada no desempenho das
usinas nucleoelétricas americanas, com reflexos positivos nos seus custos de geração.

6. A energia nuclear e o meio ambiente nos Estados Unidos.

Do ponto de vista ambiental a energia nuclear desempenhou um papel
importantíssimo no país. De feto, somente em 1995 as 109 unidades nucleares em operação nos
Estados Unidos evitaram a emissão de cerca de 30% de dióxido de carbono pelo setor elétrico,
cerca de 535 milhões de toneladas de CO2, (490 milhões de toneladas de CO2, em 1993) que
seriam emitidas caso a geração de energia nucleoelétrica tivesse que ser feita por usinas térmicas
queimando combustível fóssil. Isto também significa que a energia nucleoelétrica evitou no mesmo
ano a emissão adicional de dióxido de carbono de todas as fontes de cerca de 10%. Também em
1995 a energia nucleoelétrica evitou emissões adicionais de 5,1 milhões de toneladas de dióxido de
enxofre, um dos responsáveis pela formação de chuvas ácidas, e de 2,5 milhões de toneladas de
óxidos de nitrogênio, causadores de "fog" urbanos e de chuvas ácidas. Este impacto ambiental
positivo da energia nucleoelétrica foi possível porque só no ano de 1995 ela evitou o consumo
adicional de 262 milhões de toneladas de carvão, 1,1 trilhões de pés cúbicos (31 bilhões de m3) de
gás natural e 52 milhões de barris de óleo combustível. No período de 1973 a 1995 as quantidades
acumuladas de emissões poluentes evitadas pela energia nucleoelétrica foram de 6.900 milhões de
toneladas de CO2, 32 milhões de toneladas de NOX e 75 milhões de toneladas de SO2
/11//12//13//14//17//23/.

7. Opinião pública

Uma pesquisa de opinião realizada entre janeiro e abril de 1990 pelo
"Public Opinion Laboratory" constatou que 83% do público americano e 78% dos legisladores
acreditam que a energia nuclear deva desempenhar um papel "muito importante" ou "relativamente
importante" para cumprimento do novo plano estratégico nacional. Uma outra pesquisa conduzida
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pelo GALLUP, em julho de 1990, mostrou que o público americano está a íàvor de utilizar mais
energia nuclear, por 65 contra 29%, se isto significasse reduzir a dependência do uso do petróleo
importado e, por 74 contra 20%, se isto pudesse reduzir a emissão de gases causadores do efeito
estufa. Esta mudança de percepção do público, no que diz respeito à energia nuclear, confirmou-se
em uma pesquisa de opinião realizada na primavera de 1991. Uma pesquisa realizada em fevereiro
de 1992 pela Bruskin/Goldring, mostrou que 60% dos americanos favorecem o uso da energia
nuclear e 73% afirmaram que a energia nuclear deverá desempenhar um papel importante no
suprimento futuro das necessidades energéticas do país. Entre as crianças e adolescentes, de acordo
com uma pesquisa realizada em julho e agosto de 1992 peto "Environmental Research Associates",
67 % afirmou que a energia nuclear deve ser importante. Em março de 1992 uma outra pesquisa de
opinião foi realizada pela Cambridge Reports/Research International, esta especificamente para
líderes formadores de opinião (legisladores, imprensa). Esta pesquisa mostrou que 73 % dos
pesquisados considerava a energia nuclear como uma fonte importante para o atendimento das
necessidades futuras de energia. Pesquisas de opinião realizadas em 1993 mostraram um contínuo
apoio do público a energia nuclear. Uma pesquisa de opinião realizada em dezembro de 1993 pela
Bruskin/Goldring, mostrou que 54% dos americanos são a favor do uso da energia nuclear, sendo
33% opositores. Pesquisas de opiniões realizadas em maio de 1993 pela Cambridge Reports e
Bruskin/Goldring mostraram um forte apoio de formadores de opinião (72%) e de congressistas
(83%).

Pelas pesquisas de opinião realizadas em 1994, a maioria da população
americana continua a apoiar a energia nuclear. De acordo com duas pesquisas realizadas por
Bruskin/Goldring em outubro e dezembro de 1994, cerca de 52% da população continuava
favorável ao uso da energia nuclear para a produção de energia elétrica, A oposição foi de 35%.
79% contra 13% são favoráveis a manter a energia nucleoelétrica como uma opção para
construção de novas unsinas. Esta pesquisa também determinou que para informação confiável
sobre energia nuclear o público confia mais nas suas empresas de energia elétrica. 53% da
população pesquisada considera a informação prestada pelas empresas de energia elétrica como
boa ou excelente.

Uma pesquisa de opinião realizada em 1994 pelo Gallup mostrou um apoio
crescente do público americano, que começou a ser vislumbrado a partir de 1988. O Gallup
verificou que 57% da população apoia a energia nucleoelétrica. Uma grande maioria (71%) julga
que a energia nuclear deve desepenhar um papel importante no atendimento das necessidades
energéticas futuras do país. A proporção da população fortemente opositora da energia nuclear
caiu no período de 1990 a 1994 de 25% para 17%.

Em novembro de 1995 foi realizada mais uma pesquisa de opinião pela
Bruskin/Goldring, que confirmou que uma grande maioria (75%) da população julga que a energia
nuclear deve desempenhar um papel importante no suprimento da futura demanda de energia.
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Tabela-EU-I
Idade do Sistema Elétrico Americano

Ano

1970
1980
1990
2000

Usinas com idade

< 20 anos

82%
74%
59%
25%

> 30 anos

9%
7%

18%
36%

Capacidade total
(GW)

310
589
735
824

Tabela-EU-II
Idade das usinas de base no ano 2000

Idade
Tipo

NUCLEAR

CARVÃO

HIDRO

TOTAL

< 20 anos
GW

[número]

60 GW
[52]

82 GW
[237]

20 GW
[1243]

162 GW
[1532]

20-29 anos
GW

[número]

48 GW
[55]

124 GW
[242]

24 GW
[252]

196 GW
[549]

> 30 anos
GW

[número]

4GW
[9]

137 GW
[909]

55 GW
[2989]

196 GW
[3907]

TOTAL
GW

[número]

112 GW
[116]

343 GW
[1388]

99 GW
[4484]

554 GW
[5988]
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Hidro e outras
12%

Carvão
51%

Gás
15%

Nuclear (*)
20%

(*) 22% nas empresas de energia elétrica

I

PASS/USA

ESTRUTURA DE GERAÇÃO ELÉTRICA NOS ESTADOS UNIDOS EM 1995 (INCLUI AUTOPRODUTORES)
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Os cancelamentos das usinas de todos os tipos foram
acelerados após a crise de petróleo e conseqüente queda

da demanda, bem antes do acidente de TMI.
TT-C469-94

Cancelamentos de usinas elétricas no período 1974-1991, nos
Estados Unidos.
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REINO UNIDO

1. Introdução

O Reino Unido é uma monarquia constitucional e é formado pela Grã-Bretanha
(Inglaterra, País de Gales e Escócia) e pela Irlanda do Norte. O Reino Unido com uma população
de cerca de 58 milhões de habitantes ocupa uma área de 244.800 km2, inferior à do Estado de São
Paulo (247.898 km2).

O Reino Unido foi um dos países pioneiros no desenvolvimento da tecnologia
nuclear e no seu emprego para a geração nucleoelétrica, No Reino Unido foi produzida a primeira
nucleoeletricidade comercial na usina de Calder Hall em 1956. O país também foi pioneiro no
desenvolvimento de todas as fases da indústria do combustível nuclear.

Houve no Reino Unido uma seqüência de prioridades políticas que deram forma ao
seu programa nuclear civil. De início, a política de defesa do pós-guerra foi caracterizada pelo
compromisso de ser uma nação nuclear independente. O período de após-guerra também foi
caracterizado por dificuldades de suprimento de energia elétrica, principalmente devido a escassez
de carvão para atender as necessidades da "British Electricity Authority". Isto levou ao
desenvolvimento da usina de "Calder-Hall", com um reator a grafita, gás e urânio natural, de dupla
finalidade, para produzir plutônio para armas e também capaz de gerar energia elétrica. Em 1955,
um ano antes, da entrada em operação de Calder-Hall, o seu projeto já havia sido adotado como
base do reator civil do tipo Magnox, agora otimizado unicamente para a produção de energia
elétrica Nove usinas com reatores deste tipo foram encomendadas entre 1957 e 1965. Então a
extrema confiança na tecnologia do país levou a adoção do AGR ("Advanced gas-cooled reactor"),
reator a urânio levemente enriquecido, grafita e gás. O afastamento do urânio natural permitia um
reator mais compacto e, portanto, mais econômico. Apesar do AGR se constituir em uma evolução
lógica do MAGNOX, ele era uma concepção única no mundo ocidental, que naquele momento já
estava adotando o reator a água leve desenvolvido originalmente nos Estados Unidos a partir do
programa de reatores de propulsão naval.

Esta preferência política pela tecnologia nacional sobreviveu a crise do petróleo de
1973. Enquanto no cenário internacional as preocupações sobre suprimento de combustível e
preços levaram a comprometimentos com os PWR na Europa, particularmente na França que
abandonou a sua tecnologia nacional de reatores Magnox, o programa proposto de PWRs pela
CEGB e GEC para o Reino Unido foi rejeitado por uma Comissão do Parlamento e pelo governo.
No seu lugar foi aprovada a construção de três unidades de 1320 MWe de outro projeto único ao
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Reino Unido, o SGHWR ("Steam Generating Heavy Water Reactor"), um reator com urânio
levemente enriquecido e moderado a água pesada. Posteriormente este programa foi abandonado
pelo governo como impraticável apesar de ter sido construída uma usina protótipo de 100 MWe,
que vinha operando satisfatoriamente desde o início de 196821. Com isto decidiu-se construir mais
duas centrais AGR. Em 1979 a competitividade comercial tornou-se na prioridade política do
momento e finalmente o Reino Unido pode se unir ao grande número de nações utilizando o PWR.
O projeto da usina de Sizeweü B desenvolvido no ambiente regulatório e de licenciamento do
Reino Unido, evoluiu na era pós Three Mile Island e atende aos padrões internacionais mais
modernos de segurança.

2. O Programa Nuclear

A Tabela-UK-I mostra de maneira sumária o histórico do programa nuclear no
Reino Unido. É de se salientar que a energia nuclear no Reino Unido fez 50 anos em 1995 pois foi
em abril de 1945 que o Governo decidiu desenvolver um programa de pesquisas e desenvolvimento
no campo da energia nuclear. O Reino Unido foi um dos países líderes no desenvolvimento da
tecnologia nuclear para aplicações pacíficas. Um exemplo deste papel do país foi a construção da
usina de Calder Hall e o seu comissionamento em 1956. No final da década de 60 o Reino Unido
tinha gerado mais energia por centrais nucleares do que o resto do mundo em conjunto.
Infelizemente daí em diante aconteceram uma série de dificuldades que culminaram com a situação
atual de que o Reino Unido seja responsável por apenas 3% da capacidade nucleoelétrica mundial.
Entretanto os sucessos obtidos no passado pelo programa nuclear do Reino Unido, tanto no campo
de desenvolvimento de reatores como no do ciclo completo do combustível nuclear são
impressionantes.

Em 31 de dezembro de 1995 havia em operação no Reino Unido 35 unidades
nucleoelétricas com uma capacidade total de 12.908 MWe líquidos e que produziram 81,6 TWh de
energia elétrica, 24,9% do total gerado por todas as fontes. Em fevereiro de 1995 entrou em
operação a unidade B da usina de SizeweÜ com 1.188 MWe líquidos/1.258 MWe brutos, esta com
um reator PWR, a primeira unidade deste tipo no país. No total de 35 unidades nucleares em
operação, 20 são do tipo GCR, 14 do tipo AGR e 1 do tipo PWR, Sizeweíl B, que entrou em
operação no início de 1995. Com exceção de Sizeweíl B, todas as unidades em operação
empregam a tecnologia de arrefecimento por gás, desenvolvidas pelo Reino Unido, mas que o resto
do mundo ja havia abandonado em fevor da tecnologia dos reatores a água leve, inclusive a França
outro país que havia empregado em grande escala no passado a tecnologia dos reatores a gás.

A figura-UK-1 mostra a a evolução da estrutura de produção de energia elétrica no
Reino Unido no período de 1985 a 1993. Nota-se que a participação da energia nucleoelétrica
cresceu de 16,6% a 26,4% no período enquanto a geração termoelétrica a carvão caiu de 79,5% a
54,2%.

21 Esta usina protótipo de 100 MWe brutos/92 MWe líquidos construída em Winfrith, foi pela primeira
vez conectada ao sistema elétrico em dezembro de 1967, tendo atingido a sua operação comercial em
janeiro de 1968.
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3. O Setor Elétrico (Figura-UK-2)

O setor elétrico na Inglaterra e País de Gales foi drasticamete reorganizado em Io

de abril de 1990. A empresa estatal de energia elétrica a Central Electricity Generating Board, foi
dividida em três companhias geradoras (A "National Power", a "PowerGen" e a "Nuclear
Electric") e uma empresa separada para transmissão de energia elétrica ("National Grid
Company"). O setor elétrico do Reino Unido, com exceção do componente nuclear, foi privatizado
em 1990/1991 e a produção de energia elétrica é realizada como um mercado competitivo. As mais
importantes empresas de energia elétrica na Inglaterra e País de Gales são a "National Power", a
"PowerGen" e a "Nuclear Electric". Na Escócia as empresas principais são a "Scottish Power", a
"Scottish Nuclear" e a "Scottish Hydro-electric". Na Escócia a transmissão e distribuição de
energia elétrica são realizadas pela "Scottish Nuclear" e a "Scottish Hydro-electric". Na Grã-
Bretanha a produção nucleoelétrica foi mantida no setor público nas empresas "Nuclear Electric" e
"Scottish Nuclear" e em menor escala na "British Nuclear Fuels" (BNFL) e "AEA Technology",
companhias de propriedade do governo. Em acréscimo as empresas elétricas principais indicadas
acima, há empresas privadas novas no setor elétrico construindo e operando usinas a gás de ciclo
combinado e algumas pequenas usinas utilizando fontes de energia renováveis. Devido à diferente
natureza e escala das empresas geradoras existentes e potenciais não existe mais um enfoque
comum de análise econômica das diferentes opções. Cada companhia geradora determina sua
própria estratégia de investimentos, baseada na percepção própria do mercado faturo e de sua
habilidade de levantar capital. Em 1990 foi estabelecido o "Office of Electricity Regulating"
conhecido como OFFER, com o objetivo principal de regulamentar o setor em um ambiente
competitivo. A figura-UK-2 mostra a estrutura do setor elétrico na Grã-Bretanha. A energia
elétrica é negociada em um mercado "spot" denominado de "pool". As companhais regionais de
energia elétrica são as maiores compradoras em grosso. Elas compram a energia elétrica do
"pooP'e a vendem para os pequenos consumidores nas regiões onde possuem exclusividade de
atuação (até 1998, pela regulamentação atual) bem como para grandes consumidores com os quais
possuem contratos de suprimento. Estas companhias e outras compradoras em grosso indicam,
com um dia de antecedência, a quantidade de energia elétrica que desejam comprar em cada
período de 30 minutos do dia seguinte e as companhias geradoras fazem então as suas ofertas para
atenderem aquela demanda. A administração do "pool" classifica então as várias ofertas segundo
os seus preços, despachando as companhias seqüencialmente de acordo com os seus preços de
oferta. Entretanto, o preço cobrado dos compradores e para cada período de 30 minutos é o preço
da oferta mais alta. Todas as geradoras recebem seus pagamentos a este preço mais alto. A
competição entre as supridoras é feito pelo preço de oferta, e o despacho se dá na seqüência dos
preços de oferta, do mais baixo para o mais alto, mas o recebimento é pelo preço de oferta mais
alto, o preço da chamada usina marginal. Os grandes consumidores, com pontas acima de 100 kW
não estão obrigados a comprarem das companhias regionais que possuem exclusidade de
suprimento nas suas regões. Eles podem comprar diretamente de qualquer companhia
geradora/supridora. Consumidores industriais de grande porte (acima de 1 MW) podem comprar
diretamente do "pool" a preços "spot". Quando o novo sistema foi estabelecido, admitiu-se uma
série de arranjos transitórios, inclusive alguns especiais para apoio da indústria de carvão("Fossil
Fuel Levy") e exclusividade de suprimento por companhias regionais em cada uma de suas regiões.
Todos estes arranjos transitórios deverão acabar em 1998, quando o mercado deverá ser
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plenamente competitivo. É interessante notar que a EDF, uma empresa de energia elétrica estatal
francesa, é um membro externo do "Pool", competindo abertamente no mercado britânico.

Um feto importante ocorrido no novo setor elétrico é que em 1994, com uma fatia
de mercado de 25%, a "Nuclear Electric" , tornou-se a segunda empresa maior geradora da Grã-
Bretanha substituindo a "PowerGen". É impressionante a melhoria da performance da "Nuclear
Electric" desde a sua criação. Desde 1989/90 até fins de 1994 a produção de energia elétrica pela
Nuclear Electric aumentou de 44%, os seus custos de produção cairam de 42% e a produtividade
dobrou.

Em maio de 1995 houve a decisão governamental de privatização do setor de
geração nuclear, com exceção das antigas usinas magnox que permanecerão com o governo.As
duas empresas nucleares a Nuclear Electric e a Scottish Nuclear foram então unidas através de uma
holding, a British Energy. As usinas do tipo Magnox foram transferidas para uma empresa estatal, a
Magnox Electric. Em dezembro-de 1995 a British Energy decidiu não prosseguir com os projetos
Hinkley Point C e Sizewell C, usinas do tipo PWR que seriam construídas após Sizewell B. Esta
decisão reflete a política de governo de que nenhuma usina nuclear adicional será construída no
Reino Unido antes que os preços dos energéticos e a necessidade de geração adicional sejam
definidos claramente.

4. O Ciclo do Combustível Nuclear

O Reino Unido desde o início de seu programa nuclear cobriu todas as fases do
ciclo de combustível particularmente aquelas mais difíceis, o enriquecimento e o reprocessamento.
O país é hoje um dos grandes prestadores de serviços de enriquecimento e reprocessamento a nível
mundial, competindo em pé de igualdade com a França. Em 1994 foi inaugurada uma grande usina
de reprocessamento em Sellafield, THORP ("Thermal Oxide Reprocessing Plant"). A companhia
que trata de todas as atividades do ciclo do combustível é a BNFL ("British Nuclear Fuels"). A
BNFL supre uma extensa gama de serviços do ciclo do combustível incluindo a produção de
hexafluoreto de urânio (UFÓ), a reconversão a UO2, o enriquecimento isotópico (através de sua
participação na Urenco), fabricação de elementos combustíveis, reprocessamento de combustível
irradiado, e gestão de combustível de alta atividade. A BNFL participa também em uma joint
venture com a Westinghouse e a ENUSA da Espanha para a fabricação e venda de combustíveis
PWR na Europa. A BNFL é lider mundial em matéria de reciclagem de combustível reprocessado
para a produção de combustível novo, tendo reprocessado cerca de 15.000 tU para a produção de
mais de 1600 tU de combustível novo de reatores Magnox. Com a inauguração do complexo de
combustível oxido (NOFC) em Springfields, a BNFL está capacitada a oferecer uma série de
serviços de combustível reprocessado com oxido de urânio. Em 1993 a BNFL inaugurou um
fabrica de combustível misto (óxidos de urânio e plutônio oriundos de combustível reprocessado),
com a capacidade de 8 tMP/a, em Sellafield. Esta é uma instalação de demonstração precursora de
uma usina de maior porte, de cerca de 120 tMP/a, a ser inaugurada em 1997, capaz de produzir
elementos combustíveis PWR e BWR com óxidos mistos.

No caso de rejeitos de baixa e média atividades é a UK Nirex Ltd. a companhia
responsável pelas atividades de seu gerenciamento. A Nirex é uma subsidiária da "Nuclear
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Electric", 'Scottish Nuclear", BNFL e do "Department of Trade and Industry". A Nirex foi
fundada em 1992 e tem planos de construção de um depósito profundo para disposição destes
rejeitos. A Nirex não tem responsibidade pelos rejeitos de alta atividade, que depois de vitrificados
são armazenados em repositórios de superfície por cerca de 50 anos para decaimento radioativo. O
reprocessamento no Reino Unido gera uma grande quantidade de rejeitos de média atividade de
longa vida. Esta é a principal causa da necessidade de armazenamento em depósito profundo em
constraste com os depósitos de baixa profundidade adotados em paises como a Finlândia e Suécia
cuja maior parte dos rejeitos de média atividade tem vida curta. A Nirex está no momento
investigando a área em torno do sítio da BNFL de Sellafield para verificar se a geologia é adequada
para um repositório de grande profundidade. No momento os esforços estão concentrados em um
possível repositório de profundidade de 700-800 m em formação vulcânica de Borrowdale com
460 milhões de anos, a leste de Sellafield.

Os rejeitos de alta atividade vitificados estão sendo armazenados em
Sellafield e Dounreay, por um período de pelo menos 50 anos, antes de sua disposição
final.

5. Opinião Pública

No Reino Unido, cerca de 25% do total de energia elétrica produzida
no país é de origem nucleoelétrica. Vem sendo feito no país, desde 1989, um
acompanhamento contínuo da opinião do público, mas dentro de um contexto mais amplo,
considerando-se também as outras preocupações da população. Assim, quando se perguntou
às pessoas quais seriam as suas principais preocupações, somente uma em cem mencionou a
energia nuclear, seus rejeitos radioativos e escapes de radioatividade. A lei e a ordem, a
poluição e o desemprego constituiram-se nas grandes preocupações para a maioria. Houve
mudanças nos últimos quatro anos. Em março de 1994, o problema ambiental identificado
como o mais sério foi a liberação de gases poluentes pelos automóveis, apontado por 45% do
total das pessoas pesquisadas. Os rejeitos radioativos e escapes de radioatividade foram
considerados problemas sérios por somente 11% daquelas pessoas que mencionaram o meio
ambiente como uma de suas preocupações. Também identificada pelas pesquisas é uma
correlação importante existente entre um maior nível de conhecimento das pessoas e uma
maior aceitação da energia nuclear. Esta conclusão ratifica o posicionamento atual da indústria
nuclear no Reino Unido, de tentar ser a mais aberta possível, estimulando debates em todos os
níveis.

Uma pesquisa de opinião independente realizada na Escócia em maio de
1995 mostrou que 58% da população aceita a energia nuclear como meio de produção de
energia elétrica, um valor bem acima dos 44% registrado por um pesquisa similar realizada em
dezembro de 1994 e janeiro de 1995.
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Tabela-UK-I

Histórico do Programa Nuclear no Reino Unido

1945 abril- O Governo decide desenvolver um programa amplo de pesquisa e desenvolvimento no
campo da energia nuclear, inclusive com a criação de estabelecimentos de pesquisa.
outubro-0 Governo anuncia a criação do Estabelecimento de Pesquisas em Energia
Atômica AERE ("Atomic Energy Research Establishment").
dezembro-Aprovação da criação de uma "pilha atômica" para a produção de plutônio.

1947 julho-Anunciado o sítio de Windscale para o reator de produção de plutônio.
1950 outubro-Criticalidade do reator n°l de Windscale.
1955 fevereiro-Proposição de um programa nucleoelétrico de 1500-2000 MWe ("White Paper, A

Programme for Nuclear Power").
1956 agosto-A unidade n°l de Calder Hall começa a produzir energia elétrica.
1957 junho-expansão do programa com a construção do estabelecimento AEE Winfrith

outubro-Acidente em Windscale.Incêndio no núcleo do reator da unidade n°l.
1958 janeiro-Início da campanha para o desarmamento nuclear.
1961 agôsto-Os reatores das usinas de Bradwell e Berkeley, pertencentes a CEGB atingem a

primeira criticalidade.
1963 julho-A usina com um reator super-regenerador rápido de Dounreay (DFR-Dounreay Fast

Reactor) atinge a plena potência de projeto.
1964 abril-Proposta de um segundo programa nucleoelétrico de 5000 MWe para o período 1970-

75 ("White Paper, Second Nuclear Power Programme").
1965 outubro-Proposta de aumento substancial no segundo programa nucleoelétrico de 5000 para

8000 MWe ("White Paper, Fuel Policy").
1966 fevereiro-Aprovação governamental para construção de uma usina protótipo com um reator

super-regenerador rápido com 250 MWe("PFR-Prototype Fast Reactor").
1971 Estabelecimento da British Nuclear Fuels para prestar serviços na área de combustível

nuclear, inclusive o enriquecimento do urânio, o reprocessamento do combustível irradiado
e o armazenamento de rejeitos.

1973 A Central Electricity Generating Board-CEGB, propõe um programa de usinas PWR com
18 unidades até 1983

1974 janeiro-0 relatório de um comitê especial sobre ciência e tecnologia não íàvorece a intenção
da CEGB de construir PWRs no Reino Unido.
setembro-o relatório do "Nuclear Power Advisory Board" sobre a escolha dos sistemas de
reatores térmicos não se decide entre os PWRs e AGRs para o próximo programa nuclear.

1975 fevereiro-Produção de energia elétrica pela usina protótipo PFR.
1979 dezembro-0 Governo anuncia que o próximo programa nucleoelétrico seria constituído de

PWRs, um por ano, a partir de 1982, ou seja 15.000 MWe em dez anos.
(continua)
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Tabela-UK-I

Histórico do Programa Nuclear no Reino Unido
(continuação)

(continuação)

1980 abril-A CEGB anuncia a assinatura de uma carta de intenção com a NNC para a construção
de uma usina PWR.
outuhro-A CEGB anuncia que o sítio para a construção da primeira usina PWR seria
Sizewell.

1982 dezembro-A participação da energia nucleoelétrica no total de energia elétrica gerada no
país atinge 16,5%.

1983 janeiro-Início do inquérito de Sizewell B. O inquérido de Sizewell B dura 336 dias
1989 novembro- A energia nucleoelétrica é excluída das propostas de privatização no Reino

Unido.
1990-91 Privatização do setor elétrico do Reino Unido, com exceção das usinas nucleoelétricas.

Criação da Nuclear Electric e Scottish Electric, empresas estatais de geração nucleoelétrica.
1994 maio (i) fechamento definitivo da usina PFR

(ii) anunciado o escopo da revisão do setor nuclear
(iii) testes finais da Usina PWR de Sizewell B.

1995 fevereiro-primeira sincronização ao sistema da Usina PWR Sizewell B.
maio- decisão governamental de privatização do setor de geração nuclear, com exceção
das antigas usinas magnox que permanecerão com o governo. As duas empresas nucleares
a Nuclear Electric e a Scottish Nuclear serão unidas através de uma holding, a British Energy
dezembro-a British Energy decide não prosseguir com os projetos Hinkley Point C e
Sizewell C, usinas do tipo PWR que seriam construídas após Sizewell B.

1996 abril:Todas as usinas do tipo Magnox da Grã-Bretanha são reunidas em uma empresa
estatal, a Magnox Electric plc. A demais usinas (AGR e PWR) permanecem com a Nuclear
Electric plc e Scottish Nuclear, privatizadas e subsidiárias da holding British Energy
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ex-U.R.S.S.

1. Introdução

O nascimento da energia nuclear na antiga União Soviética deu-se a 27 de
junho de 1954, quando da entrada em operação, a cerca de 100 km de Moscou, de uma pequena
usina de 5 MWe em Obninsk. Esta pequena usina com um reator dotado de canais de refrigeração
a água (siglas LWGR em inglês ou RBMK em russo), foi a precursora das unidades militares de
produção de plutônio construidas posteriormente na Sibéria e também da primeira usina
nucleoelétrica comercial construída em Beloyarsk e , posteriormente, da série de reatores
empregados em usinas comerciais, incluindo a usina de Chernobyl..

Em 31 de dezembro de 1991, ano da desintegração da União Soviética,
estavam em operação no país 45 unidades, em 15 centrais nucleares, totalizando 34.673 MWe
líquidos instalados. Na mesma época estavam em construção 25 unidades, num total de 21.255
MWe líquidos. Do total em operação, 24 unidades, com 18.359 MWe líquidos, eram do tipo PWR,
20 unidades, com 15.754 MWe líquidos, do tipo LWGR, e uma unidade, com 560 MWe líquidos,
do tipo FBR. Em termos de número de unidades em operação, de capacidade intalada e de
produção nucleoelétrica a ex-URSS situava-se, naquela época, em terceiro lugar no mundo após os
Estados Unidos e a França.

No ano de 1991 a produção de energia nucleoelétrica foi de 212,1 TWh,
ou equivalente a 12,6% de toda a energia elétrica gerada em todo o território da antiga União
Soviética no mesmo ano. A contribuição nuclear era consideravelmente maior naquelas partes
industrialmente mais desenvolvidas do território, 33 % no sistema interligado do noroeste, 25 % no
sistema ucraniano, 22 % no sistema central, e 17 % na região do Volga

No que se refere à produção de energia elétrica, praticamente 70% era
produzido por centrais a combustível fóssil - carvão, óleo ou gás -, 18% por hidrelétricas e 12,6%
por nucleoelétricas.

A antiga União Soviética no final da década dos 60 lançou-se em um
programa amplo de usinas nucleoelétricas, visando atender as necessidades específicas do país e à
necessidade de produção de grandes quantidades de energia. A forte posição de monopólio do
complexo militar-industrial nuclear no antigo regime deu origem a uma importante capacidade de
pesquisa e produção e cultura de engenharia e disciplina. O mesmo sistema organizacional utilizado
na indústria bélica criou as condições necessárias para o desenvolvimento da energia nuclear civil
com rápido sucesso. Decidiu-se, desde o início, desenvolver dois tipos de reatores básicos com esta
finalidade. Um baseou-se no tipo utilizado em submarinos nucleares e hoje amplamente utilizado no
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mundo inteiro, o PWR. O outro tipo (LWGR ou RBMK) baseou-se em um desenvolvimento
original soviético e baseado em reatores utilizados para a produção de plutônio para emprego em
armas nucleares. A escolha deste segundo tipo de reator para produção de energia elétrica foi
devida ao conhecimento disponível e à dificuldade de se fabricar grandes componentes pesados,
particularmente o vaso de pressão, para os reatores a água leve de grande porte. Convém lembrar a
forte economia de escala que sempre incentiva a construção de usinas de maior porte.

Antes do acidente com a central de Chernobyl, na Ucrânia, não havia
nenhuma dúvida quanto à necessidade de desenvolvimento da energia nuclear na antiga União
Sovética. No início da década de 80 o programa soviético de energia nuclear incluía:

* um rápido desenvolvimento da utilização da nucleoeletricidade, de tal maneira que
no ano 2000 a capacidade instalada total em centrais nucleares seria de 190.000
MWe e a produção de energia elétrica por centrais nucleares seria de 1.100 TWh,
41 % de um total de 2700 TWh que seriam produzidos por todas as fontes;

* uma aplicação crescente da energia nuclear em outras áreas do setor energético,
como aquecimento industrial e distrital;

* firme desenvolvimento do reator super-regenerador rápido, o FBR, com a
finalidade de se atingir um suprimento ilimitado de combustível;

* desenvolvimento de usinas de pequeno porte para uso em regiões remotas e quase
inacessíveis, bem como para utilização na frota mercante.

Com base neste programa foram desenvolvidas novas capacidades para
suporte industrial. O início de operação de uma fabrica de componentes pesados em Volgodonsk
(ATTOMMASH) é um dos exemplos desta política industrial. Esta indústria foi desenvolvida para
a produção de equipamentos sofisticados pesando até 600 toneladas. A característica desta fabrica
é sua capacidade de produção em série de equipamentos pesados, uma verdadeira "fabrica de
usinas nucleares".

A indústria do ciclo do combutível foi também implantada no seu tempo
oportuno. Assim, em meados da década de 80, havia toda uma infra-estrutura estabelecida na
antiga União Soviética, Como resultado, no período 1981-85, foram comissionadas 17 unidades
com uma capacidade instalada de 15.800 MWe. Nesta época a União Soviética tinha colocado em
operação comercial a maior unidade nucloelétrica do mundo, com 1500 MWe (RBMK-1500) em
Ignalina, na Lituânia, e os trabalhos tinham se iniciado nas usinas destinadas a aquecimento
industrial e distrital. Foi então que aconteceu o acidente de Chernobyl.

O acidente de Chernobyl causou mudanças consideráveis no programa
nuclear soviético. Em conseqüência da liberalização política interna, que colocou em questão toda a
ordem rx)Mca-administrativa até então vigente, parte da sociedade soviética começou também a se
opor ao desenvolvimento da energia nuclear e mesmo contra a operação de usinas existentes, como
símbolo do regime antigo e em linha com os movimentos verdes do Ocidente. Como resultado
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destes movimentos,, bem como da reavaliação do programa nuclear pelas autoridades, houve um
drástico corte na introdução de novas usinas. O programa de desenvolvimento acelerado da energia
nucleoelétrica que objetivava uma capacidade instalada de 190.000 MWe no final do século, ou
seja cerca de cinco vezes toda a capacidade nucleoelétrica instalada existente hoje nos países da
antiga União Soviética, foi reduzido substancialmente. Foram suspensos os trabalhos de construção
e projeto em 39 sítios, com um total de 109 GWe.

Entretanto, houve a seguir uma tendência no sentido do entendimento da
necessidade do emprego da energia nuclear, principalmente por pessoas que participam no
processo de tomada de decisão. Por exemplo, as decisões dos deputados dos "Soviets do Povo" de
Voronezh, Kursk, Murmansk, Chelyabinsk, Semipalatinsk, Chimkent e das regiões orientais do
Cazaquistão, que aprovaram a construção de novas unidades nucleares totalizando mais de 12.000
MWe. Os deputados de Tscheljabinsk votaram a favor da retomada dos trabalhos de três centrais
com reatores rápidos de 800 MWe. A Armênia, uma vez independente, reviu a decisão da antiga
União Sovética de fechar a sua usina em Metsamor, reativando a sua segunda unidade em finais de
1995.

As mudanças que estão acontencendo nos países da antiga União Soviética
introduziram correções no programa, que agora contempla a instalação de cerca de 12.000 MWe
no período 1996-2000, fazendo com que em 2000 atinja-se uma capacidade total instalada em
centrais nucleares ao redor dos 45.000 MWe.

Com a desintegração da antiga União Soviética em agosto de 1991,
formada até então por quinze repúblicas, após 70 anos de dependência econômica e política da
União, surgiram barreiras políticas entre as diversas repúblicas, tornando-se agora difícil de se fazer
um prognóstico sobre o futuro desenvolvimento da energia nuclear na nova Comunidade dos

Estados Independentes (CEI)22. Em junho de 1992 os países da CEI assinaram um acordo sobre os
princípios básicos para a cooperação para usos pacíficos da energia nuclear. O papel de líder da
Rússia é evidente nesta cooperação, pois o país possui cerca de 90 % de toda a capacidade
industrial, científica e tecnológica na área nuclear, entre os membros da CEI.

Há uma decisão no momento, a nível de governos, de que nos próximos
dez anos a expansão seja feita na base dos reatores PWR do tipo WER-1000 incluindo
características avançadas de segurança Na medida do possível, estas melhorias de segurança serão
também introduzidas nos reatores em operação e em construção.

Após o ano 2000 as unidades nucleares que serão construídas (WER-92,
WER-500 e FBR) incluirão aspectos de segurança ainda mais avançados, baseados em uma
evolução dos projetos anteriores e na experiência de 30 anos no campo da tecnologia nuclear

22 Os países da Comunidade de Estados Independentes (CEI) são a Rússia, a Armêmia, o Azerbaijão, a
Bielo-Rússia, o Cazaquistão, a Moldavia, a Quirguizia, a Ucrânia, o Uzbequistão, o Tadjiquistão e o
Turcomenistão. Participantes da antiga União Soviética que não aderiram a CEI são a Estônia, a
Letônia, a Lituânia e a Geórgia.
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Assim, há duas etapas principais na estratégia de desenvolvimento de
energia nucleoelétrica objetivando obedecer os limites de riscos aceitáveis:

* o período de 1990-2000 é considerado um estágio de renovação, com a
introdução de novas unidades com sistemas avançados de segurança,
envolvendo intensa atividade de P&D para aumentar o conhecimento
científico e a base de projeto para o futuro desenvolvimento da energia
nuclear no país, inclusive com cooperação ocidental;

* o período de 2000-2010 involverá um aumento intenso da produção de
energia elétrica utilizando os novos tipos de reatores que deverão ser mais
econômicos e seguros.

Princípios de segurança avançados já foram adotados no projeto de um
novo reator (ACT-500) para utilização em aquecimento distrital, que permitem localizar as
unidades nas cercanias de cidades como Voronezh e Nizhny Novgorod. O projeto do ACT-500 foi
analisado por especialistas mundiais através da AIEA, chegando-se a conclusão que o projeto
engloba um alto nível de segurança e soluções técnicas inovadoras.

Nota-se que há uma forte conscientização recente da importância dos
aspectos de segurança no desenvolvimento da energia nuclear, o que aparentemente não era o caso
na era pré-Chernobyl. Este é um aspecto muito importante face ao grande desenvolvimento que se
espera da utilização da energia nuclear na antiga União Soviética e que deve eliminar grande parte
das críticas de especialistas de segurança do ocidente.

2. Situação nos principais países membros da CEI.

RUSSIA

A Rússia possuia em 1995 nove usinas nucleoelétricas com um total de 29
unidades em operação, com 19.843 MWe líquidos, representando cerca de 11% de toda a
capacidade elétrica instalada no país, e com produção de 99,4 TWh em 1995 ( 97,8 TWh em 1994
e 119,2 TWh em 1993), representando 11,8 % do total produzido por todas as fontes no
país(ll,4% em 1994 e 12,5% em 1993), conforme indicado na Tabela-CEI-I. O parque nuclear
russo consiste de 13 PWRs (seis do tipo WER-440 e sete do tipo WER-1000) e 15 RBMK,
reatores moderados a grafita e arrefecido à água leve. Adicionalmente, há uma usina com reator
rápido BN-600 em Beloyarsky de 560 MWe líquidos. Incluem-se nas 15 unidades RBMK, quatro
pequenas unidades em Bilibino usadas para produção combinada de energia elétrica (12 MWe
brutos) e calor, no nordeste da Sibéria, no Círculo Ártico. Os WERs localizados em quatro sítios,
Novovoronezh, Kola, Kalinin e Balakovo, produziram 48,75 TWh de energia elétrica em 1993. As
usinas RBMK localizadas em Sosnovy Bor, próximo de St. Petersburg, Kursk e Smolenk
produziram 70,44 TWh de energia elétrica em 1993, com um fator de capacidade médio de 68,5%,
constituindo-se nas principais produtoras de energia nucleoelétrica do país. Rosenergoatom, a
empresa de energia nucleoelétrica do país, enfatiza que a performance das usinas russas é
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comparável com aquelas dos países com grandes programas nucleares. O fator de capacidade
médio para todo o parque nuclear do país foi de 53,4% em 1995 contra 52,5% em 1994 e 67,2%
em 1993. A Tabela-CEI-II mostra a média de desligamentos forçados dos reatores russos
comparado com a média mundial. Também neste caso a Rosenergoatom chama atenção de que a
média russa para 1993 é inferior a média mundial. Em algumas regiões do país a participação
nucleoelétrica é relativamente alta, conforme indicado na Tabela-CEI-I. Nos últimos anos a
produção nucleoelétrica permaneceu praticamente constante em torno dos 100 TWh, apesar dos
problemas econômicos e políticos que vem passando o país.

Na Rússia Central a participação nucleoelétrica no total de energia elétrica foi de
22,7% em 1995 (23,9% em 1993 e 22,7% em 1992). No noroeste do país as usinas de Sosnovy
Bor, Kola e Smolensk produziram 45,5% do total gerado por todas as fontes em 1995 (47,8% em
1993). Além de quatro unidades de potência e duas unidades para geração de aquecimento distrital
que poderão entrar em operação até 2000, as autoridades locais aprovaram o acréscimo de novas
unidades em sítios já existentes (Kola, Novovoronezh e Leningrado). Estas usinas foram incluídas
no plano de investimento da Federação Russa em 1992. No final de 1995 estavam em construção
firme no país quatro unidades com 3.375 MWe líquidos, sendo uma do tipo PWR, uma do tipo
LWGR e duas umdades com reatores super-regeneradores rápidos (FBR), estas duas últimas com
construção iniciadas em 1993.

O ministério de Energia Atômica espera que seja possível construir no período
2005-2010 mais três usinas com 4 GWe cada, para substituir usinas térmicas de combustível fóssil
que estavam previstas para serem construídas nas regiões de Kirov-Mari, Penza-Volgograd e Inta.
Em 1994 foi aprovada a construção de uma usina PWR com características avançadas de
segurança em Sosnovy Bor, cerca de 70 km de São Petersburgo, utilizando um reator WER-640,
com capacidade de 640 MWe (1800 MWt). Esta usina, que está sendo projetada para funcionar
por 60 anos, terá um sistema passivo não requerendo ação de operadores ou suprimento de
energia externa para seu desligamento, refrigeração do reator ou extração de calor residual. A usina
será também dotada de uma estrutura de contenção dupla, um revestimento de aço interior e por
fora concreto. A documentação desta usina avançada foi submetida à autoridade russa de
segurança, a "Gosatomnadzor"que deu liceça para a construção em junho de 1996. A usina deverá
entrar em operação em torno de 2002. Outro projeto avançado, que será construído em
Novovoronezh, é o WER-1000, com uma potência térmica de 3000 a 3300 MWt. Também está
em consideração o BN-800, um reator super-regenerador rápido projetado para produzir energia
elétrica, calor distrital, plutônio para o setor elétrico, isótopos e, adicionalmente, para consumir
actinídeos e plutônio oriundo do desmonte de ogivas nucleares.

Para os próximos 10 a 15 anos o Plano Estratégico Nacional inclui a geração
nucleoelétrica de 125 TWh (22 GW de capacidade instalada), continuando sendo responsável por
cerca de 11% do suprimento total. Um cenário mais alto inclui 160 TWh em 2010 (28GW),
responsável por 13% do suprimento total. Até o ano 2010 a presente capacidade instalada em
instalações do ciclo do combustível é mais do que suficiente para atender o programa previsto.
Para atender o programa alto, entre 1997 e 2010 a fabrica de Izora produziria, em média, 1,38
conjuntos de equipamentos pesados por ano (738 MWe/ano), a Atommash produziria, em média,
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1,62 conjuntos de equipamentos pesados por ano (1187 MWe/ano) e a usina metalúrgica de
Leningrado operaria com 75 a 100% de sua capacidade nominal.

Tabela-CEI-I

Produção de energia nucleoelétrica na Rússia

Ano

Produção de energia
nucleoelétrica (TWh)

Produção de energia
elétrica total (TWh)

Participação nuclear (%)
no total

Região central
Região do médio Volga
Região noroeste
Parte européia

1990

118,0

1056,3

11,2

21,7
10,9
46,7
-

1991

120,0

1047,0

11,4

21,3
13,6
47,4

"

1992

119,6

1010,5

11,8

22,7
17,9
43,9

1993

119,2

938,1

12,7

23,9
16,4
47,8
-

1994

97,8

858,9

11,4

_

-
-

-

1995

99,4

842,9

11,8

22,7
16,4
45,5
24,9

Tabela-CEI-II

Número de desligamentos forçados ("scrams") por reator

Tipo de reator Ano

WER-440
WER-1000
RBMK-1000

TOTAL
Média mundial

1992

0,83
2,00
1,45

1,29
1,00

1993

1,17
1,33
0,64

0,79
n.d.

As pesquisas de opinião realizadas recentemente na Rússia mostram que uma
maioria estável da população, 60-65%, não possui nenhuma objeção à energia nucleoelétrica e que
25-30% concorda com a construção de novas usinas. As pesquisas mostram também que as
preocupações do público com as questões ambientais (25-35%) e com a utilização da energia
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nucleoelétrica (5-10%) são bem inferiores do que as preocupações com as dificuldades econômicas
(60-70%) e aumento da criminalidade (65%).

UCRÂNIA

A Ucrânia ocupa uma área de 603.700 km2, um território um pouco maior do que
a do Estado de Minas Gerais (587.172 km2), no sudoeste da parte européia da antiga União
Soviética. O país tem fronteiras com a Bielo-Rússia ao norte, Rússia ao norte e leste, Hungria,
República Eslovaca e Polônia a oeste, Romênia e Moldavia a sudoeste e Mar Negro ao sul. Com
exceção dos Montes Cárpatos, no sudoeste do país, a maior parte do território da Ucrânia consiste
de uma planície fértil com pequenas elevações. O país é dividido politicamente em 25 regiões
(oblasts). A população estimada do país é de 52 milhões de habitantes (1995), sendo 75% de feia
ucraniana e 22% de fala russa. A Ucrânia tornou-se independente da antiga União Soviética em
agosto de 1991. A capital é Kiev e a unidade monetária é o karbovanets, plenamente conversível ao
rublo russo.

Logo após a independência, o parlamento, pressionado pela opinião pública,
decidiu fechar as três unidades remanescentes da usina de Chernobyl e estabeleceu uma moratória
na operação das novas usinas nucleares em construção. Estas duas decisões foram revogadas em
outubro de 1992, devido a situação energética crítica por que passava o país. Entretanto, sob
pressão internacional, o Governo da Ucrânia comprometeu-se a desativar a usina de Chernobyl até
o ano 2010, sob condições de receber ajuda internacional para tal. A unidade 1 da usina parou de
funcionar no final de novembro de 1996. A unidade 3 deverá parar em 2001 e a unidade 2 em
2002, conforme decisão de governo de 15 de maio de 1996, que estabeleceu o plano energético até
2010. O plano energético enfatiza a necessidade de indepenência energética e inclui a construção de
unidades nucleoelétricas de 1000 MWe do tipo WER.

A Ucrânia tem grandes reservas de carvão, algum petróleo e gás e grandes
depósitos de minérios de urânio de baixo teor e de zircônio. Embora a utilização da energia nuclear
e do carvão supra 40% da demanda de energia primária do país, a economia é altamente
dependente da importação de gás (cerca de 30% do total do suprimento energético) da Rússia e do
Turcomenistão, grande parte consumido no setor elétrico. O país possui um parque industrial
altamente consumidor de energia, como indústria de ferro e aço, indústria química e estaleiros
navais. Em 1994 a indústria e o transporte foram responsáveis por 62% de toda a demanda de
energia elétrica do país (agricultura: 10%, setor comercial e serviços públicos: 12%, residencial:

O Ministério de Energia Elétrica e Eletrificação (Minenergo) é proprietário e
operador dos sistemas de transmissão e distribuição e de cerca de 68% da capacidade térmica
convencional e de hidroelétricas do país. Minenergo é também responsável pelo projeto e
construção das usinas térmicas convencionais e hidroelétricas. As usinas nucleares, com cerca de
um quarto de toda a capacidade instalada no país, são de propriedade e operadas pela Agência
Ucraniana de Energia Nuclear (Goskomatom), que tem também uma posição de ministério. O
restante da capacidade é de propriedade de autoprodutores industriais.
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No final de 1995, a capacidade instalada total bruta no país era de 55,1 GWe,
sendo 8,5% hidroelétricos, 25% nucleoelétricos, 58,9% termoelétricos a combustível fóssil e 7,6%
de autoprodutores industriais (Figura-CEI-1). Esta capacidade bruta inclui 1000 MWe da unidade
6 da usina de Zaporozhe, que entrou em operação em outubro de 1995. A produção total de
energia elétrica bruta em 1994 foi de 203,2 TWh, sendo 6,1% produzido por usinas hidroelétricas,
33,9% por usinas nucleoelétricas, 22% por usinas a carvão, 6% por usinas a óleo e 32% por usinas
a gás (Figura-CEI-1). Praticamente todas as usinas a carvão são projetadas para queimarem
simultaneamente gás ou óleo como forma de compensar a baixa qualidade do carvão. A Ucrânia é
interconectada com todos os seus vizinhos, mantendo um balanço positivo em relação a Rússia,
Bielo-Rússia e Moldavia.

Existem 16 unidades nucleares, agrupadas em 5 sítios, em operação na
Ucrânia, com uma capacidade líquida de 13.629 MWe e que produziram 65,6 TWh líquidos/ 70,5
TWh brutos em 1995, representando 37,8 % do total produzido por todas as fontes no país. Havia
no mesmo ano, 5 usinas em construção com uma capacidade líquida de 4.750 MWe, todas PWR
do tipo WER-1000. Das 16 unidades em operação, 13 são PWR e 3 LWGR. Apesar da forte
oposição anti-nuclear decorrente de forças políticas e do acidente de Chernobyl, acontecido no
país, a moratória imposta logo após o acidente será provavelmente levantada mais cedo do que o
previsto. Isto permitiria a inserção ao sistema, a curto prazo, de cerca de 3.000 MWe que serão
críticos para o atendimento das necessidades do país, que está a beira de um racionamento amplo.
A oposição mais forte à energia nuclear na Ucrânia é feita pela associação "Zeleny Svit" (Mundo
Verde), que insiste no descomissionamento de todas as usinas nucleares, substituindo-as por
geração a gás. GOSKOMATOM espera colocar em operação as unidades W E R de 1000 MWe
em Rovno-4 e Khrnelnitsky-2 o mais cedo possível para amenizar a situação crítica de suprimento.
Em outubro de 1993 o parlamento votou a favor de se eliminar a proibição do término das usinas
quase completas. Uma decisão anterior de se fechar Chernobyl no final de 1995 foi também
revertida. Como conseqüência destas ações, a unidade 6 de Zaporozhe entrou em operação em
outubro de 1995, e Rovno-4 e Khmelnitski-2, 85% completas poderão entrar em operação até o
ano 2000. Além disto, Chernobyl-2, após introduzidas medidas complementares de segurança,
poderia voltar a funcionar. A unidade tinha sido tirada de operação em outubro de 1991, após um
incêndio no prédio da turbina. A Ucrânia também está objetivando se tornar independente da
Rússia na área de suprimento do combustível nuclear após o ano 2000. O custo de importar o
combustível da Rússia está se tornando crítico. 64% do custo de geração atualmente é devido ao
combustível. No momento a Ucrânia está negociando o suprimento de combustível da Rússia em
troca de seu arsenal nuclear que está sendo enviado a Rússia para desmonte, dentro de um Acordo
Tripartite que também envolve os Estados Unidos, assinado em agosto de 1994. Em 1995 o fator
de capacidade médio do parque nuclear foi de 61,8%. O fator de capacidade mais elevado foi
atingido pela usina de Rovno, com três unidades em operação, com 70,6%, sendo que a sua
unidade n°.l atingiu 89,9%. A energia elétrica produzida por usinas nucleares é cerca de 20% mais
barata que a produzida por térmicas convencionais, mesmo quando se considera os custos de
descomissionamento nos cálculos. Com o comissionamento da unidade 6 da usina de Zaporozhe
em novembro de 1995, esta usina tornou-se a maior do mundo em termos de capacidade instalada,
suplantando a usina de Gravelines, na França. Com as unidades nucleares presentemente em
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construção, espera-se que o parque nuclear seja responsável por cerca de 30% de toda a
capacidade instalada no país em 2000 e responsável por 40% da produção total de energia elétrica
no mesmo ano.

ARMENIA

O país não possui praticamente nenhum recurso fóssil, sendo totalmente
dependente do suprimento de países vizinhos. Entretanto, devido a conflitos étnicos na Geórgia e
bloqueio econômico no Azerbaijão, por onde a importação de petróleo, gás e carvão deveria
passar, a maior parte do suprimento externo foi cortada, tornando a situação energética do país
desesperadora. A situação energética catastrófica existente no país obrigou as autoridades a rever a
decisão de fechar a única usina existente, a usina nuclear de Yerevan, e a solicitar assistência russa
para colocá-la novamente em operação. A usina situada junto à cidade de Metsamor, próximo à
fronteira com a Turquia, com duas unidades WER-440, da primeira geração de PWRs soviéticos,
não possuía vaso de contenção de segurança. As unidades que começaram a operar em 1976 e
1979 foram fechadas após forte terremoto no final de 1988 e que destruiu, a 80 km de distância,
as cidades de Spitak e Leninkan, embora a usina não tenha sofrido nenhum dano. Posterior
oposição do público devido ao acidente de Chernobyl contribuiu para manter as duas unidades
fechadas. Entretanto, por feita de alternativas para o suprimento de energia elétrica, pela ocorrência
de três invernos com situação crítica de fornecimento de energia elétrica e devido a uma reversão
da opinião pública a favor da energia nuclear, esta situação foi revista e o governo decidiu
formalmente, em março de 1993, colocar a unidade dois da usina em funcionamento. Os
investimentos para recolocar as duas unidades em operação são da ordem de US $ 150 milhões.
Em março de 1994 a Rússia e a Armênia assinaram um acordo para a recuperação da usina Houve
também um forte apoio da França e um incipiente apoio dos Estados Unidos. A unidade 2 da usina,
com 376 MWe, voltou a operar no final de 1995, esperando-se que alivie a situação crítica de
suprimento de energia por que passa o país.

LITUÂNIA

Existem 2 unidades em operação no país com uma capacidade líquida de
2.370 MWe (Ignalina) e que geraram 10,6 TWh em 1995 (6,6 TWh em 1994 e 12,3 TWh em
1993), correspondentes a 85,6 % da produção total do país (76,4% em 1994 e 87% em 1993).
Está-se considerando no momento a instalação de uma ou duas unidades adicionais para o sítio de
Ignalina, para entrarem em operação até o final do século. As duas maiores unidades em operação
no mundo do tipo LWGR (RBMK) de 1500 MWe existentes no sítio atendem a grande parte das
necessidades do país e contribuem substancialmente para a exportação para a vizinha Bielo-Russia,
constituindo-se em fonte importante de renda em um país carente. Em 1995 a Lituânia e a Rússia
assinaram um acordo envolvendo o suprimento de energia elétrica para a Rússia em troca de
suprimento de combustível para Ignalina. O custo do combustível atinge cerca de US$ 70 milhões
ao ano. O acordo prevê a exportação de 4 bilhões de kWh para a Rússia. A exportação para a
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Bielo-Rússia deverá ser de 2 a 3 bilhões de kWh, a um preço de 6,4 centavos da moeda lituana por
kWh. O custo de produção é levemente inferior a 5 centavos. A usina de Ignalina foi projetada
pelos sovéticos como ponta de linha dos RBMK-1500, com unidades de 1500 MWe. Cada um
dos dois reatores tem uma potência térmica de 4800 MWt, suprindo vapor para duas turbinas de
750 MWe cada. Até recentemente, com a entrada em operação de Chooz B na França, Ignalina
continha as unidades de maior potência do mundo. A unidade 1 de Ignalina teve o seu turbo-
gerador sincronizado ao sistema elétrico em 31 de dezembro de 1983. A unidade atingiu a sua
plena potência nominal de 1500 MWe em maio de 1985. A unidade 2 atingiu a capacidade de 1400
MWe em 13 de janeiro de 1988, tendo operado a este nível até 11 de agosto de 1988, quando foi
tomada a decisão de se limitar a potência térmica das unidades a 4000 MWt. Em agosto de 1991,
após estudos detalhados, aumentou-se este limite para 4200 MWt, que permanece em vigor até
hoje. A Tabela-CEI-m mostra a contribuição de Ignalina na geração total de energia elétrica na
Lituânia

Tabela-CEI-III
Contribuição da usina de Ignalina na produção total de energia elétrica da Lituânia.

Ano
Geração no país (GWh)
Ignalina (GWh)
Contribuição de Ignalina (%)

Fator de capacidade (%)23

Unidade 1
Unidade 2

CAZAOUISTÃO

1989
29130
16646
57,1

1990
28236
17033
60,3

1991
29248
17000
58,1

1992
18178
14638
80,5

1993
14081
12260
87,1

55,7
59,5

1994
9942
7706
77,5

30,2
28,5

1995
13844
11822
85,4

42,2
47,8

O Cazaquistão tem uma população de cerca de 17 milhões de habitantes e
ocupa uma área de 2,7 milhões de km2. O Cazaquistão declarou a sua independência em dezembro
de 1991. A sua capital é Alma Mata. O país é rico em recursos minerais. As atividades econômicas
mais importantes são a mineração de carvão, a extração de petróleo, a indústria petroquímica, a
metalurgia de metais não ferrosos e a indústria pesada. O Cazaquistão possui grandes reservas
uraníferas, cerca de 15% do total mundial. As sete minas em operação no país permitiram a
produção de 2.310 tU3O8 em 1995 (2.500 tU3O8 em 1994) (Tabela-CEI-IV).

Existe somente uma usina nuclear operando no país, a usina piloto pioneira
com reator rápido BN-350, com 70 MWe líquidos/90 MWe brutos, em operação há 30 anos. Esta

23 Fatores de capacidade em relação a capacidade bruta máxima instalada de 1.500 MWe de cada
unidade. Na prática a capacidade bruta de cada unidade está limitada ao máximo de 1.300 MWe.
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usina localizada em Aktau, antiga Shevchenko, na costa do Mar Cáspio, é uma instalação de dupla
finalidade, usada para produção de energia elétrica e dessalinização de água do mar (produção de
cerca de 100.000 m3 por dia, equivalentes a 200 MWe líquidos). A produção total da usina foi de
444 milhões de kWh e 17,2 bilhões de kg de água dessalinizada em 1993. Em 1995 a produção de
energia elétrica foi de 83 GWh, apenas 0,13% de toda a produção de energia elétrica do país.O
fator de capacidade em 1995 foi baixo, apenas 20%, uma vez que a usina esteve parada durante
muito tempo para reparos de grande porte. Os planos correntes são para o desenvolvimento de
pelo menos 4 novos sítios com uma capacidade total de 8.000 MWe. Existem também reatores de
pesquisas em Semipalatinsk, que foi o sítio de testes de armas nucleares de 1949 a 1989, e um
reator de pesquisas na capital Alma Mata e várias minas de urânio.

OUTROS PAÍSES

Outros países como a Geórgia, Azerbaijão, Moldavia e mesmo a Bielo-
Russia, poderão considerar, no futuro, a energia nuclear.

3. O ciclo do combustível nos países da CEI

Antes da desintegração da antiga União Soviética todo o urânio minerado
no Cazaquistão, Rússia, Ucrânia e Uzbequistão era enviado para uma de duas usinas de conversão
e depois para uma das quatro usinas de enriquecimento situadas na Rússia. Agora, evidentemente,
as repúblicas não estão obrigadas enviar o seu urânio somente para a Rússia, podendo vendê-lo no
mercado mundial. Entretanto, os reatores da CEI continuam a ser supridos de serviços de
conversão e de enriquecimento e de elementos combustíveis unicamente pela Rússia. Embora o
Cazaquistão possua uma grande usina de reconversão de UFÓ e peletização de UO2, a fabricação
final do elemento combustível continua sendo feita pela Rússia.

Deve-se notar que na Rússia diferentes empresas operam as diversas fases
do ciclo do combustível, todas elas controladas pelo Ministério Russo de Energia Atômica
(Minatom). Entretanto, uma única companhia, a Techsnabexport (TENEX), comercializa os
produtos, urânio natural, serviços de conversão e enriquecimento, e combustível. De maneira
análoga, no Cazaquistão a Companhia do Governo do Cazaquistão de Engenharia e Indústria da
Energia Atômica (KATEP) é a única companhia que comercializa os produtos de suas afiliadas.

Em 1993 o urânio era minerado em quatro países da CEI, no Cazaquistão,
na Rússia, na Ucrânia e no Uzbequistão. O processamento deste urânio se dava em seis países, no
Cazaquistão, na Quirguizia, na Rússia, no Tadjiquistão, na Ucrânia e no Uzbequistão.

A figura-CEI-2 mostra que o Cazaquistão, a Rússia e o Uzbequistão são
produtores importantes no contexto mundial, respondendo por cerca de 7.0001U3O8, ou cerca de
18%, da produção mundial. Para colocar em perspectiva estes números, basta citar que o maior
produtor mundial, o Canadá, foi responsável por cerca de 31% da produção mundial em 1995,
seguido da Austrália com 11%.
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A tabela-CEI-IV mostra a capacidade de produção em cada país da
comunidade e as produções no período 1993-1995.

A produção na Ucrânia caiu sensivelmente em relação a capacidade
instalada, devido ao fechamento de algumas minas subterrâneas.

Tabela-CEI-IV

País

Cazaquistão
Rússia
Ucrânia
Uzbequistão

Total

Capacidade
(tU3O8)

4.720
4.720
2.360
4.720

16.520

Produção 91
(tU3Og)

4.480
3.900

950
3.460

12.790

Produção 93
(tU3O8)

3.190
2.830

590
3.070

9.680

Produção 94
(tU3O8)

2.500
3.080

n.d.
2.500

8.080

Produção 95
(tU3O8)

2.310
2.590

590
2.130

7.620

A conversão de U3O8 em UFÔ para as quatro usinas de enriquecimento
russas é feita na usina de Angarsk, 30 km a noreoeste da cidade de Irkutsk na Rússia. A maior
parte da produção da usina destina-se aos reatores dos países da CEI e do leste europeu, como
combustível. A capacidade nominal da usina é de 18.700 tU/a (cerca de 85% da capacidade de
placa de 22.000 tU/ano) e a produção em 1993 foi de 10.800 tU. Deve-se notar que a demanda
dos países da CEI e do leste europeu em 1993 foi de cerca de 4.000 tU, bem abaixo da produção
do ano na usina de Angarsk. Existe uma outra usina de conversão na Sibéria, Tomsk-7, que deixou
de operar em 1991 como usina conversora, porque Angarsk era mais do que suficiente para cobrir
a demanda dos serviços de conversão. Esta usina encarregou-se desde então de fazer reconversão
de urânio reprocessado, devendo continuar, provalvelmente, nesta função, porque, desde então
ficou contaminada com U-232 e U-234 do combustível reprocessado. O estoque russo de urânio
altamente enriquecido (HEU) oriundo do desmantelamento das ogivas nucleares é potencialmente
a maior fonte de suprimento de conversão secundária, sendo equivalente a 150.000 t U e
92.000.000 UTS.

Todas as quatro usinas de enriquecimento da CEI encontram-se na Rússia:
Ekaterinburg, Tomsk, Krasnoyarsk e Angarsk. A usina maior e também a mais antiga é
Ekaterinburg, anteriormente Sverdlosk-44, localizada próximo à cidade de Ekaterinburg. Esta
usina começou a operar em 1949 utilizando o processo da difusão gasosa. A usina mais moderna e
também a menor é Angarsk. Entre 1966 e 1992 a tecnologia de difusão gasosa utilizada em todas
as usinas foi substituída pela tecnologia mais eficiente de ultracentrifugação gasosa. A capacidade
de enriquecimento total é de 14.000.000 UTS/ano. A participação das diversas usinas neste total é:
49% de Ekaterinburg, 29% de Krasnoyarsk, 14% de Tomsk e 8% de Angarsk. No momento
Ekaterinburg está sendo utilizada exclusivamente para prover serviços de enriquecimento para
exportação e Tomsk para o processo de reenriquecimento, utilizando urânio reprocessado. A usina
de enriquecimento de Tomsk também está contaminada com U-232 e U-234.
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Após a fase de enriquecimento, para a fabricação do combustível dos
WERs, os PWRs de projeto soviético, seguem-se os processos de reconversão do UFÕ para UO2,
a peletização, a colocação das pastilhas em tubos de zircaloy e, finalmente, a montagem destas
varetas em uma estrutura chamada de elemento combustível. No caso dos RBMK o combustível é
o urânio reprocessado dos combustíveis descarregados dos WERs, originário da usina de
reprocessamento de Mayak em Chelyabinsk. Este urânio reprocessado também é peletizado,
colocado em varetas de zircaloy e montados em elementos combustíveis. A fabricação das pastilhas
é realizada nas usinas de Elektrostal na Rússia e Ust-Kamenogorsk no Cazaquistão. A próxima
etapa, a fabricação de elementos combustíveis, dá-se em duas usinas, Elektrostat e Novosibirsk. A
usina de Glazov na Udmurtia, Rússia, produz zircônio e as ligas de zircônio para os elementos
combustíveis dos reatores W E R e RBMK. Em Ust-Kamenogorsk são produzidas pastilhas para
os reatores RMMK a partir de urânio reprocessado dos reatores WER. Em Ekektristak é feita a
peletização. Em 1993 havia cerca de 20 fabricas de elementos combustíveis no mundo, sendo que a
capacidade de fabricação de elementos combustíveis de LWRs era de cerca de 11.000 tU. A
demanda anual era de cerca de 6.000 tU. A capacidade de fabricação russa de elementos
combustíveis de reatores LWR era de cerca de 16% do total mundial. Entretanto, neste mesmo ano
de 1993, a Rússia supriu cerca de 7% da demanda mundial de combustíveis para reatores a água
leve, a maior parte destinada a reatores do leste europeu e dos países da CEI. Com a desintegração
da antiga União Soviética, a Rússia está começando a perder parte do seu mercado, antigamente
cativo, dos países do leste europeu devido à política agressiva de fornecedores do ocidente.

A Tabela-CEI-V, em complementação à Tabela-CEI-IV, mostra a capacidade das
diversas fases do ciclo do combustível na CEI.
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Tabela-CEI-V
Indústria do ciclo do combustível na CEI 719/

País Local Capacidade
nominal (1993)

Produção
(1993)

Conversão

Rússia Angarsk
Tomsk-7

18.700 tU/ano
ad.

10.800 tU
ad.

Enriquecimento

Rússia Ekaterinburg
Tomsk-7
Krasnoyarsk-45
Angarsk

7.000.000 UTS7a
4.000.000 UTS/a
2.000.000 UTS/a
1.000.000 UTS/a

total produzido
6.000.000 UTS/a

Re-conversão

Cazaquistão
Rússia

Ust Kamenogorsk
Elektrostal

1.256 tU/a
700tU/a

624 tU
230 tU

Peletizacão

Cazaquistão
Rússia

Ust Kamenogorsk
Elektrostal

2.650 tU/a
700 tU/a

790 tU
230 tU

Fabricação de elementos combustíveis

Rússia Elektrostal
Novosibirsk

1.270 tU/a
1.000 tU/a

800 tU
210 tU

Produção de zircônio

Rússia Glazov 6.000 km/a
2.000 km/a

2.000 km
a d

Reprocessamento

Rússia Chelyabinsk-40 ad. n.d |
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CAPACIDADE INSTALADA
55,1 GWe

em 31.12.1995

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
203,2 TWh
em 1994

Carvão
22,0%

cn

Auto produtores
7,6%

Hidro
8,5%

Térmicas
58,9%

Hidro
6,1%

Nuclear
25,0%

H

Nuclear
33,9%

PASS/UCRANIA

ESTRUTURA DA CAPACIDADE INSTALADA E DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UCRÂNIA
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PRODUÇÃO MUNDIAL
TOTAL: 39.8301 U3U8

Resto do Mundo
80,8%

Cazaquistão
5,8% Uzbequistão

5,4%

Rússia
6,5%

Ucrânia
1,5%

to

PASS/PROD-U

A PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES DA CEI NA ESTRUTURA E PRODUÇÃO MUNDIAL DE URÂNIO EM 1995
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FINLÂNDIA

1. Introdução.

A Finlândia (Suomi em finlandês) é um país com 5 milhões de habitantes e uma
extensão de 337.009 km2, um pouco menor do que o Estado de Goiás (364.770 km2), íàzendo
fronteira ao norte com a Noruega, a oeste com a Suécia e a leste com a Rússia. As costas do país
são banhadas pelo Mar Báltico e pelo Golfo de Botnia. Apesar de ser um dos países de maior
extensão da Europa, sendo maior do que o Reino Unido e Itália e um pouco menor do que a
Alemanha, cerca de 33% de seu território encontra-se acima do Círculo Ártico, 65% é coberto por
florestas e 10% por lagos. A maior parte da população vive no sul do país e as principais cidades
situam-se ao longo da costa As línguas oficais do país são o finlandês e o sueco. A capital é
Helsinki.

O país tem pouco recursos minerais não possuindo reservas identificadas de carvão
e petróleo. Há uma pequena reserva de urânio, cerca de 1.500 t, que é mantida como reserva
estratégica, sendo todo o urânio necessário para a operação de suas usinas nucleares importado. A
Finlândia possui uma das maiores reservas de turfa do mundo e utiliza também os rejeitos de sua
indústria florestal como energético.

A Finlândia possui um dos mais altos padrões de vida do mundo que juntamente
com invernos longos, extremamente frios e escuros, bem como decorrente de sua estrutura
industrial, levou a um consumo energético per-capita dos mais altos a nível mundial. Devido a
grande dependência de energia importada tem-se dado muita importância a utilização eficiente de
energia através de cogeração e aquecimento industrial. Mais de 35% dos lares finlandeses estão
ligados a aquecimento distrital, sendo estimado que este valor vá subir para 50% no final do século.

O suprimento de energia primária é feito por diversas fontes, sendo somente cerca
de 30% por meio de combustível nacional e hidroeletricidade. O restante, cerca de 70%, depende
de combustível ou energia elétrica importados. A indústria é o setor que consome mais energia na
Finlândia, cerca de 46% da demanda total.

O suprimento de energia elétrica também é feito por várias fontes sendo a energia
nucleoelétrica a principal delas, responsável por cerca de 30% do suprimento total. A energia
hidroelétrica é a segunda fonte mais utilizada, com 24% do totaL A Tabela-FI-I mostra um sumário
do setor elétrico finlandês no período 1980-1994. O maior consumidor de energia elétrica é
novamente a indústria, responsável por 51% do consumo totaL O consumo de energia elétrica per
capita é relativamente alto, uma constante dos países escandinavos, cerca de 13.400 kWh por
habitante.
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A Figura-FI-1 mostra a estrutura do suprimento de energia elétrica na Finlândia no
ano de 1992, indicando inclusive a parcela de importação de energia elétrica.

2. O programa nucleoelétrico.

A Finlândia tinha em operação em 31 de dezembro de 1995, quatro unidades
nucleares em operação com 2.310 MWe líquidos, situação esta que não se alterou desde 1980.
Estas quatro unidades foram responsáveis pela produção em 1995 de 18,1 TWh (18,3 TWh em
1994,18,8 TWh em 1993), 29,9 % (29,5% em 1994, 32,4% em 1993), do total de energia elétrica
produzida no país. Estas quatro unidades nucleares em operação estão localizadas duas cada, em
dois sítios diferentes, Loviisa e Olkiluoto, sendo propriedade de duas empresas de energia elétrica
diferentes, IVO (Imatran Voima Oy) e TVO (Teollisuuden Voima Oy), respectivamente, conforme
indicado na Tabela-FI-II. A IVO é uma empresa estatal e TVO, uma empresa privada. A empresa
estatal IVO é responsável pelo atendimento de cerca de 45% das necessidades do país, incluindo a
importação da Rússia, Suécia e Noruega. A geração de energia elétrica da IVO corresponde a
cerca de 28% de toda a energia produzida no país. A IVO também controla o sistema elétrico
nacional através de uma empresa subsidiária. A TVO atende cerca de 20%.do mercado finlandês.

As duas unidades de Loviisa, situadas na lha de Hãstholmen, na costa sudoeste do
país, tiveram os seus equipamentos principais fornecidos por AEE da antiga União Soviética As
unidades são do tipo PWR soviético (VVER-440) e sofreram modificações importantes para
incorporar as exigências de segurança dos países ocidentais. Particularmente cada unidade
incorporou o vaso de contenção inexistente no projeto original. As duas unidades da TVO
localizadas em Olkiluoto foram fornecidas pela ASEA-ATOM da vizinha Suécia.

As usinas nucleoelétricas finlandesas operam muito bem com fatores de capacidade
dos mais altos do mundo. Em 1995 o fator de capacidade médio do parque nuclear finlandês foi de
88,8% (90% em 1994, 92,8% em 1993 e 92,3% em 1992). A alta participação nuclear no total de
energia elétrica produzida e a excelente performance operacional das quatro unidades
nucleoelétricas, permitiram que a Finlândia atingisse o segundo menor preço de energia elétrica do
mundo, sendo superada apenas pelo Canadá neste aspecto.

As discussões sobre uma quinta unidade nuclear para atender o crescimento da
demanda de energia elétrica do país tiveram início em 1975. Em março de 1986 as duas principais
empresas de energia elétrica do país, IVO e TVO, fizeram a solicitação formal para a construção
desta unidade e criaram uma companhia a Perusvoima Oy (PEVO) para a construção da usina. O
acidente de Chernobyl em abril de 1986 na vizinha União Soviética congelou, entretanto, o projeto.
Durante os cinco anos que se seguiram foram realizados estudos de viabilidade com auxílio de
firmas européias. Em maio de 1991 foi feita uma nova aplicação ao governo para uma "Decisão em
Princípio", conforme exigência legal. Os ministros decidiram aprovar o projeto em 25 fevereiro de
1993. O Parlamento, entretanto, rejeitou esta decisão em 24 de setembro do mesmo ano, por uma
votação de 107 a 90. Esta decisão se constituiu em um impacto muito grande para a industria
nuclear, que estava vendo este empreendimento como um sinal positivo da revitalização da energia
nucleoelétrica na Europa. Sete ofertas haviam sido recebidas pela PEVO para PWRs e BWRs de
1000-1400 MWe. Havia um amplo suporte para a quinta unidade nucleoelétrica no país de parte do

200



NUCLEN

governo, indústria, sindicatos (há 20% de desemprego atualmente na Finlândia) e consumidores.
Entretanto uma grande parte dos parlamentares, inclusive o Primeiro Ministro, foram insensíveis a
este suporte, permanecendo imutáveis nas suas posições. Como sempre, pesou nestas posições as
incertezas relativas aos problemas de rejeitos e sobre a segurança A indústria reconhece que falhou
na tarefa de esclarecimento destes assuntos.

As empresas de energia elétrica finlandesas agora afirmam que as soluções para o
atendimento da carga de base do sistema elétrico do país para o ano 2000 e adiante permanecem
indefinidas. Em 1994 a demanda de energia elétrica cresceu de 4,1%, o que foi preocupante. Em
1995 o crescimento da demanda de energia elétrica caiu para 1,1% No momento parece que o
carvão será o combustível a ser utilizado numa próxima usina. As empresas entretanto continuam
favorecendo a energia nuclear como a solução preferencial para o atendimento de carga de base e
continuarão cooperando com a Perusvoima Oy. O setor industrial finlandês fez uma declaração em
julho de 1995, pedindo a construção de uma nova usina nuclear para permitir o crescimento
econômico do país e manter a diversidade das fontes de produção de energia elétrica/8/

3. Rejeitos

Em princípios de março de 1994 a IVO começou a construção em Lovisa de um
repositório para descarte final de rejeitos de baixa e média atividades. As instalações estão sendo
contruidas na ilha de Hastholmen, onde está localisada a usina de Lovisa. Este repositório está
sendo escavado a uma profundidade de 110 m em rocha e deverá entrar em funcionamento no final
de 1997.

A TVO iniciou pesquisas para identificar sítios para um repositório para descarte
final de elementos combustíveis irradiados, transferidas posteriormente para a POSIVA, companhia
estabelecida especificamente para tratar do gerenciamento de rejeitos nucleares. A seleção final do
sítio deverá ser realizada em 2000, início de construção em 2010 e operação em 2020. Por
enquanto os elementos combustíveis irradiados em Loviisa continuam sendo reprocessados na
Rússia. No final de 1994 o Parlamento Finlandês aprovou uma mudança da Legislação de Energia
Nuclear, que proibe qualquer importação ou exportação de rejeitos nucleares de qualquer espécie.
Isto significa que a IVO, proprietária de Loviisa, terá que alterar a sua política de rejeitos, devendo
providenciar um sítio no país para descarte de seus combustíveis irradiados. A IVO e TVO
associaram-se em 1995 objetivando uma solução comum no gerenciamento de combustível
irradiado, através da companhia POSIVA. A IVO vai cessar de enviar elementos combustíveis
irradiados para a Rússia para serem reprocessados na usina de Mayak em Chelyabinsk, a partir de
1997. A Povisa será a responsável pela construção e operação do repositório final de rejeitos da
Finlândia

4. Opinião pública

Desde 1982 realizam-se, anualmente , na Finlândia pesquisas de opinião sobre
energia nuclear e opinião pública Antes das eleições gerais de março de 1995 foi conduzida a
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última pesquisa que indicou um apoio crescente da população à energia nuclear. Pela primeira vez,
esta pesquisa conduzida pelo Gallup da Finlândia, indicou que uma parcela maior da população
apoia a energia nuclear. 38% da população suporta a energia nuclear como uma fonte importante
de geração elétrica, 34% é contra e 27% são indecisos. Em 1994, 34% da população estava a
favor e 35% contra a energia nuclear. A última pesquisa, realizada em fevereiro de 1995, indicou
que não há diferença sensível de opinião por grupos de idades das pessoas pesquisadas. Há,
entretanto, diferenças marcantes e interessantes no que se refere as opiniões dos dois sexos:
somente 24% das mulheres apoiam a energia nuclear em comparação com o apoio majoritário dos
homens de 52% 111
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Tabela-FI-I
O Setor Elétrico na Finlândia

0 Setor Elétrico na Finlândia

Capacidade Instalada (GW)
Parte nuclear (%)

Geração de energia elétrica (TWh)
Parte nuclear (%)

Consumo de energia elétrica (TWh)

Fonte: UMPEDE-Paris, IVO

1980

11,4
19,0

38,7
17,1

39,9

1990

13,0
17,8

51,6
35,1

62,3

1993

13,8
16,8

58,0
32,4

65,5

1994

14,0
16,5

62,1
29,5

68,2

Tabela-FI-II
Unidades nucleares na Finlândia

Unidade

Loviisa-1
Loviisa-2

Tipo

PWR
PWR

Forne-
cedor

AEE
AEE

2PWR

TVO-1
TVO-2

BWR
BWR

ASEA
ASEA

2 BWR

4 unidades

MWe
bruto

465
465

930

735
735

1470

2400

MWe
líquido

445
445

890

710
710

1420

2310

Sincro-
nização

8.02.77
4.11.80

2.09.78
18.02.80
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FORMOSA ("TAIWAN")

1 .Introdução

Formosa ("Taiwan") é uma república situada em uma ilha separada da costa
sudeste da China por 195 km do Estreito de Formosa O nome Formosa deriva dos portugueses
que descobriram a ilha em 1590. A capital é Taipei. A ilha de Formosa tem 35.961 km", um pouco
maior do que o Estado de Alagoas (27.731 km2).

Neste pequeno território havia em operação 6 unidades nucleares com uma
capacidade líquida total de 4890 MWe (5144 MWe brutos) no final de 1995, sendo duas unidades
com reatores do tipo PWR e 4 com reatores do tipo BWR, situação esta inalterada desde 1985,
conforme indicado na Tabela-T-I. A produção do parque nuclear tem permanecido
aproximadamente igual nos últimos anos. Durante o ano de 1995 a produção total de energia
nucleoelétrica foi de 33,9 TWh representando 28,8% do total de energia elétrica produzida no país
por todas as fontes. (33,5 TWh em 1994 e 33 TWh em 1993).

Formosa importa mais de 90% de suas necessidades energéticas.

Em 1991 a participação das diversas fontes na produção de energia elétrica
foi 38% de nucleolétricas, 28% de térmicas a carvão, 25% de térmicas a óleo, 6% de hidroelétricas
e 3 % de outros tipos. Era assim a geração nucleoelétrica a principal fonte geradora do país. Em
termos de capacidade intalada as térmicas respondiam por 58% do total, as nucleares por 28% e as
hidroelétricas por 14%, no mesmo ano de 1991. Esta situação mudou em anos recentes. Em 1994,
conforme indica a figura-T-1, a participação das nucleoelétricas caiu para 30%, aumentando a
participação das usinas térmicas a carvão para 35%. (21% de térmicas a óleo, 7% de hidroelétricas,
5 % de GNL e 2% de autoprodutores). Em termos de capacidade instalada as usinas a carvão
respondiam por 28% do total, as nucleares por 25%, as hidroelétricas por 17%, as térmicas a óleo
por 25% e as usinas a GNL por 5% no mesmo ano de 1994.

As unidades nucleares estão localizadas em três sítios, conforme indicadona
Tabela T-I. Os sítios de Chinshan e Kuosheng estão localizados no nordeste do país, ao norte de
Taipei, e Maanshan fica na parte sul da ilha.

A única empresa de energia elétrica do país é a "Taiwan Power Company-
TAIPOWER (TPC)", empresa estatal proprietária de todas as usinas nucleares em operação.
Devido a uma estagnação no desenvolvimento do setor elétrico desde o início dos anos 80,
causado por fortes movimentos ambientalistas e políticos, a reserva da capacidade instalada do
sistema da TPC atingiu em 1995 níveis inferiores a 5%.
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2.Performance operativa do parque nuclear

No ano de 1991, a produção nucleoelétrica aumentou de cerca de 7,4% em
relação ao ano anterior como conseqüência de um aumento do fator de capacidade das usinas
existentes. Em 1991 o fator de capacidade médio do parque nuclear foi de 78,32 % bem superior
ao fator de capacidade médio de 1990 de 72,94% e o de 1989, 62,75%. O número de
desligamentos forçados das unidades foi de 1,8 vezes por unidade no ano, um decréscimo de cerca
de 40% em relação ao ano anterior. Em 1993 o fator de capacidade médio foi de 76,24%, em
1994 foi 77,9% e em 1995 foi 78,4% , mostrando a alta performance do parque do pais nos
últimos anos.

As causas principais desta melhoria de performance operativa são:

u um programa de cinco anos de melhoria de performance das usinas
nucleares, programa este iniciado em 1989;

m a adoção da prática do engenharia de sistemas que tem aumentado a
confiabilidade dos equipamentos do Sistema Nuclear Gerador de
Vapor-SNGV;

m a adoção de técnicas avançadas de análise de causa-raíz que tem
aumentado o alerta e o moral do pessoal de operação das usinas.

3. Novos projetos

O crescimento da demanda de energia elétrica tem sido maior do que o
previsto o que tem causado problemas sérios de suprimento no país. Isto levou a decisão de
construção de novas usinas. Entre 1985 e 1991 o crescimento médio da demanda de ponta foi de
9,1% ao ano, o que fez com que a reserva caísse de 55,1% em 1985 para 4,8% em 1991, o que
causou problemas de suprimento. A previsão do crescimento futuro da demanda foi então de 6,1%
ao ano no período de 1991 a 2001, o que exigiria uma duplicação da capacidade instalada até 2010.
Em 1994 o crescimento da demanda de energia elétrica foi de 8,3% e em 1995 de 6,9% ,o que
indica que a situação de suprimento continua crítica.

Após um adiamento de cerca de 13 anos das unidades 7 e 8 do programa
nuclear foi finalmente aprovada, em junho de 1992, pelo Governo, Parlamento e Ministério da
Economia, a construção destas unidades de 950 MWe utilizando reatores avançados da linha
evolucionária. O orçamento total previsto para as unidades é de NT $ 169,7 bilhões (cerca de US $
6,8 bilhões). Estas duas unidades serão localizadas em Yenliao, na costa nordeste do país, e
deverão entrar em operação no ano 2000 e 2001 respectivamente. Foi iniciado no ano de 1991 o
processo de convite para ofertas. Ainda em 1991 o relatório de impacto ambiental foi revisado pela
ROCAEC, a Comissão de Energia Atômica do pafe. Também foi realizado um estudo de
viabilidade pela "Commission of National Corporations". Em setembro de 1992 foi escolhida como
"Architect-Engineer" a EBASCO dos Estados Unidos em associação com a BELGATOM da
Bélgica. Durante o processo de licitação dos equipamentos do Sistema Nuclear Gerador de Vapor
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foram recebidas três ofertas, da Westinghouse/Nuclear Electric (EUA/Reino Unido), Nuclear
Power International (FRAMATOME, França/SEEMENS, Alemanha) e ABB Combustion
Engineering (Suiça, Suécia, EUA). A oferta dos Estados Unidos/Reino Unido teve a usina de
Sizewell B como referência. A primeira rodada de ofertas não teve sucesso porque o risco que os
proponentes teriam que assumir foi considerado muito alto. Em 20 de junho de 1995 foram
solicitadas novas ofertas segundo um escopo mais reduzido abrangendo somente o Sistema
Nuclear Gerador de Vapor e equipamentos de sistemas e serviços correlates. Em maio de 1996 o
contrato de suprimento da ilha nuclear e de combustível foi outorgado a GE, cujo preço ofertado
para construção das duas usinas foi inferior a US$ 2 bilhões. Após dificuldades encontradas no
Parlamento para ratificação do contrato, em 26 de setembro de 1996 a Taipower autorizou a GE a
prosseguir com os trabalhos para o suprimento de componentes e serviços para a construção da
usina de Lungmen com duas unidades avançadas (2x 1355 Mwe), utilizando reatores avançados à
água fervente (ABWR), semelhantes às unidades pioneiras que entraram em operação no Japão
recentemente. As novas unidades quando em operação aumentarão a capacidade nucleoelétrica
do país em cerca de 40%.

4. Combustível e gestão de rejeitos. Pesquisa e Desenvolvimento.

Formosa depende do fornecimento de combustível nuclear do exterior,
inclusive dos serviços de enriquecimento de urânio.

A indústria nuclear tem o suporte de um forte programa de pesquisas e
desenvolvimento centrado no Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear ("Institute of Nuclear
Energy Research-INER") próximo a Taipei com o qual diversos centros internacionais de P&D
colaborara

Em agosto de 1991 a TAIPOWER colocou em operação um centro de
redução de volume de rejeitos de baixa atividade, equipado com um incinerador e um
supercompactador. Os rejeitos secos serão enviados para esta instalação com o objetivo de redução
de volume e quantidades, antes do processo de solidificação. Os rejeitos solidificados de baixa
atividade serão então armazenados nos locais das usinas por um período de dois a três anos e
posteriormente enviados para a Ilha de Lan-Yu para um outro período de armazenamento,
aguardando o armazenamento final. A TAIPOWER está no momento planejando realizar um
trabalho detalhado de seleção de local para a disposição final dos rejeitos de baixa atividade. O
objetivo é ter uma instalação em operação no ano 2002.

No momento os rejeitos de alta atividade constituem-se no combustível
descarregado dos reatores e o planejamento a curto prazo é aumentar a capacidade de
armazenamento das piscinas de estocagem das usinas através da utilização de "racks" compactos.
As piscinas serão capazes de armazenar combustível decorrente da operação das usinas por 40
anos. Segundo o Plano de Desenvolvimento Tecnológico de Longo Prazo, cujo tempo de
implementação é de 40 anos, deverá ser escolhido um sítio para armazenamento de combustível
irradiado em 2016 e a instalação de armazenamento deverá funcionar em 2032.
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Em 1986 foi estabelecido um "Fundo de Fechamento do Ciclo de
Combustível", cujo valor atual é da ordem de US $ 6/MWh. Com este fundo espera-se atingir um
total de US $ 5 a 6 bilhões para cobrir todos os custos, inclusive descomissionamento faturo das
unidades.

5. Opinião pública

As pesquisas de opinião realizadas no país indicam um contínuo e crescente
apoio a íàvor do projeto de Lungmen, como indicado abaixo:

Ano

1993
1991
1989
1987

A favor

67,6 %
61,6%
58,0 %
43,0 %

Contra

23,0 %
11,8%
13,0 %
21,0%
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Tabela T-I
Usinas nucleares em operação em Formosa

Usinas

Chinshan 1
Chinshan2

Kuosheng 1
Kuosheng 2

Maanshanl
Maanshan2

Capacidade
líquida (MWe)

604
604

948
948

890
890

Tipo

BWR
BWR

BWR
BWR

PWR
PWR

Operação
Comercial

12/1978
7/1979

12/1981
3/1983

7/1984
5/1985

Fabricante

GE
GE

GE
GE

W
W
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ESPANHA

1.Introdução

A Espanha e Portugal ocupam um península praticamente quadrada,
denominada de Península Ibérica, separada do resto da Europa pelas altas montanhas dos Pireneus.
A Espanha com cerca 492.592 km2 ocupa 85% da área desta península. A área total da Espanha
incluindo as suas ilhas é 504.782 km2, um pouco inferior ao território do Estado da Bahia (561.026
km2). A população espanhola é de cerca de 39 milhões de habitantes. A Espanha continental se
limita ao norte com a Baia de Biscaia e os Montes Pireneus, formando a fronteira com a França e
Andorra, ao leste e sul com o Mar Mediterrâneo e Gibraltar e a oeste e sudoeste com Portugal e
Oceano Atlântico. A grande parte da península constitui-se de um planalto rodeado de montanhas.

Segundo a constituição de 1978, a Espanha é uma monarquia parlamentar.
O poder legislativo é exercido pelo Parlamento com duas casas, as "Cortes", o Senado, eleito por
voto majoritário e a Câmara dos Deputados, eleita por representação proporcional. Há também um
sistema semi-federativo com administrações regionais, cada uma com seu próprio parlamento. O
Partido Socialista dos Trabalhadores Espanhóis (PSOE) ficou no poder de 1982 a 1996. Nas
eleições de 1996 foi eleito um primeiro ministro conservador.

2.A Situação Energética

A Espanha é no momento dependente em cerca de 70% de importação de
energia, a maior parte petróleo e seus derivados.

Existem no país grandes reservas de antracita e linhita mas os seus custos
são altos e cerca de um terço da demanda de carvão é coberto por importação. A política atual é de
aumentar o consumo de carvão importado com conseqüente redução do consumo do carvão
nacional, de modo que, em torno de 2000, os consumos de carvão importado e nacional sejam mais
ou menos iguais.

Há pouco petróleo e gás natural no território espanhol. O potencial
hidroelétrico é pequeno e de uso restrito devido a grande variação hidrológica existente. Além disto
os melhores sítios já foram utilizados no início da década de 70. As usinas hidroelétricas respondem
por cerca de 37% da capacidade elétrica total instalada no país, mas somente por cerca de 16% da
energia elétrica gerada A energia nucleoelétrica desempenha um papel praticamente oposto. Ela
responde por cerca de 16% da capacidade total instalada e por 35% da energia elétrica total
produzida no país. A participação da energia nucleoelétrica no mercado de energia primária é de
16%.

A demanda de energia primária caiu de 1,7% em 1993 após ter aumentado
constantemente por uma década. Estima-se que deva aumentar de cerca de 2,6% até o ano 2000.
Até 2000 a dependência energética continuará da ordem de 70%, mas entre 1990 e 2000 haverá
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um aumento da importação de carvão de cerca de 46%. A importação de gás também deverá
aumentar de 3,5 vezes no período.

No setor elétrico a situação é mais confortável, cerca de 80% da geração
total é feita por suprimento nacional. A situação deverá deteriorar, entretanto, até o ano 2000
devido a estagnação do programa nuclear e ao aumento previsto do consumo do gás importado
para geração de energia elétrica A Espanha possui cinco unidades nucleares em moratória política
desde 1983, em constraste com nove usinas em operação. A política atual é manter esta situação
até o ano 2000. Com esta situação será necessário lançar mão de outro tipo de geração pois a
demanda de energia elétrica continua crescendo. Em 1996 iniciou-se o suprimento de gás da
Argélia através de uma gasoduto de 1.265 km, devendo este energético ser utilizado para a
produção de energia elétrica. Utilizar-se-á também além de carvão nacional e importado, a energia
elétrica importada da França, esta última predominantemente nucleoelétrica

Desde a primeira crise do petróleo em 1993, o Governo Espanhol,
estabeleceu metas e enunciou a sua política energética através de uma série de planos energéticos
nacionais ("Plan Energético Nacional-PEN"). Estes planos são realizados pelo Ministério de
Indústria e Energia e requerem a aprovação do Parlamento. Um dos objetivos principais dos PENs
tem sido a redução da dependência de energia importada

Na década de 60 e início da década de 70 a demanda de energia elétrica
crescia de 11% ao ano. O primeiro PEN (1975-83) previa que o crescimento de energia elétrica iria
cair para 5% ao ano, mas para diminuir a importação de combustível o plano considerou a
construção de 12 usinas nucleares com uma capacidade bruta total de 11.567 MWe e cerca de
3.000 MWe de usinas a carvão como forma de de diminuir os problemas sociais na comunidade
mineira Entretanto durante o período coberto por este primeiro PEN o país sofreu inflação alta e o
crescimento econômico foi de 1,6% aa. O crescimento de consumo de energia elétrica atingiu
4,4% ao ano, mas começou a cair. Com a eleição do PSOE em 1982 o governo estabeleceu um
novo PEN (1984-1992) que refletia a sua plataforma anti-nuclear e, na sua visão, uma grande
reserva instalada e uma expectativa de queda no crescimento da demanda por energia elétrica As
projeções de capacidade instalada foram reduzidas e feita uma moratória em cinco unidades
nucleares que estavam em construção. Duas outras unidades que estavam planejadas foram
postergadas indefinidamente. O PSOE foi reeleito em 1986 e 1989 mas com margens menores,
Com a demanda subindo as empresas de energia elétrica tinham esperanças de que a moratória
nuclear pudesse ser levantada ou pelo menos minorada, o que não aconteceu . O plano atual (PEN
1991-2000) não inclui a operação de nenhuma nova usina nuclear. A ênfase foi colocada na
construção de usinas a gás natural, na autoprodução, na conservação de energia e nas fontes
renováveis. Para atenuar parte da grande demanda prevista por gás, o suprimento adicional
necessário deverá ser realizado com gás do Sahara argelino através de um gasoduto passando por
Marrocos e pelo Estreito de Gilbratar com uma extensão total de 1.265 km.

Em 28 de dezembro de 1994, o Parlamento Espanhol aprovou uma lei
regulando o setor elétrico do país. A lei estabelece certas características do sistema elétrico, como a
existência de um sistema integrado, a operação unificada, o planejamento central para a construção
de novas unidades, a aplicação de um sistema de tarifas regulado por uma nova estrutura legal. A
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nova lei têm implicações importantes no que se refere ao setor nuclear. Ela cancela definivamente
as cinco unidades nucleares que estavam em moratória desde 1983, estabelecendo compensações
para as empresas de energia elétrica proprietárias daquelas usinas. Outro aspecto tratado na lei é a
cobertura de seguro de responsabilidade civil que foi aumentado para 25 bilhões de Pesetas (cerca
de US $160 milhões).

Ainda é cedo para se saber se eleição dos conservadores em 1996 trará
alguma mudança na polítca energética do país.

3.Setor Elétrico

3.1. Organização

O setor elétrico espanhol é altamente fragmentado e centralmente
controlado, estando atualmente passando por um período de mudanças, com fusões e tranferências
de patrimônios entre as empresas. Embora haja várias centenas de empresas envolvidas no
suprimento de energia elétrica ao país, as quatorze empresas, estatais e privadas, associadas a
Unidad Electrica (UNESA) possuem 93% da capacidade elétrica instalada no país e geram cerca de
95% do total produzido na Espanha (sistuação em 1995). As empresas da UNESA são também
responsáveis por 100% da energia nucleoelétrica produzida no país. A UNESA foi formada há
mais de cinqüenta anos, em 1944 , sendo controlada por um comitê de gerentes gerais das
empresas associadas.

O setor elétrico espanhol está totalmente integrado e funciona desde 1984
sob controle de um operador único que determina a utilização de cada unidade de acordo com os
seus custos variáveis. Os custos fixos das empresas são remunerados pelo sistema e incluídos no
preço da energia elétrica sem levar em conta a utilização das unidades. Existe uma tarifa única a
nível nacional e um planejamento centralizado das necessidades de expansão de potência.

O setor é controlado pelo Ministério da Indústria e Energia. As tarifas são
controladas centralmente e as empresas só podem transferir custos de investimentos aos
consumidores após a entrada em operação das instalações. O consumo de carvão nacional é
subsidiado. A compensação é repassada para as empresas envolvendo custos extremamente altos,
particularmente após a moratória nuclear, através da Oficina de Compensación de Ia Energia
(OFICO).

O governo espanhol vem incentivando a consolidação do setor elétrico para
torná-lo mais competitivo dentro da União Européia e facilitar a separação da geração e
distribuição. Iberdrola, uma empresa formada em novembro de 1992 pela integração da
Hidroeléctrica Espanola e Iberduero, é no momento a maior empresa privada da Espanha sendo
responsável por 36% do total da capacidade elétrica instalada no país e por 28,5% da produção. A
empresa atende 40% da população espanhola. A Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), a
empresa matriz do maior grupo elétrico espanhol, tem como principal acionista o SEPI, um
organismo estatal que possui 67% de suas ações. A produção de energia elétrica do grupo
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ENDESA e companhias associadas foi de 54% do total nacional. Em 1995, da produção total de
83.507 GWh da ENDESA, 59% foi de usinas a carvão, 21% de usinas nucleares, 10% de usinas
hidroelétricas e 10% de usinas a óleo e gás. A ENDESA aumentou a sua participação na Compania
Sevillana de Electricidad para 40% e adquiriu a Hidroeléctrica de Cataluna da Iberdrola, que
passou a se chamar de ENHER-Hidruna, No momento discute-se entre a ENDESA e Iberdrola
uma associação das áreas nucleares das duas companhias, podendo esta proposta eventualmente
englobar as áreas nucleares de outras empresas de energia elétrica. As empresas espanholas
participam de negócios financeiros com empresas similares de outros países europeus. Como
exemplo a RWE alemã tem uma participação de 4% na ENDESA e a ENDESA tem uma
participação de 2% na RWE. A Tractabel da Bélgica tem uma participação de 3% na Iberdrola,
Discute-se no momento a separação das atividades de geração e distribuição a partir de 2000.
Segundo a nova legislação em discussão será criado um mercado bipartite. Uma primeira parte
operará como um serviço público integrado com suprimento garantido e tarifes nacionais
uniformes. Uma segunda parte do mercado operará como um mercado livre supervisionado pela
Comissão do Sistema de Energia Nacional (CSEN), tendo como um dos objetivos o encorajamento
do desenvolvimento de esquemas de cogeração que suprirá energia diretamente aos consumidores
a baixos preços, Com isto o Ministério de Indústria e Energia espera que a produção cresça de
10% até 2000.

Desde 1983 o sistema de alta tensão vem sendo operado pela "Red
Electrica de Espafia" (REE), na qual o governo tem participação majoritária. A companhia é
financiada por uma taxa de transmissão.

3.2 Capacidade e geração

A capacidade total instalada na Espanha no final de 1993 era de 46.385
MWe, sendo 36,6% hidroelétrico, 47,4% térmico convencional e 16% de centrais nucleares
(Figura-ES-1). A produção total de energia elétrica foi de 159.533 GWh no ano de 1993 sendo
16% hidroelétrico, 49% térmico convencional e 35% de centrais nucleares (Figura-ES-2). Os
valores correspondentes para as empresas da UNESA foram 44.573 MWe, sendo 36,8%
hidroelétrico, 46,6% térmico convencional e 16,6% de centrais nucleares. As empresas da UNESA
geraram um total de energia elétrica de 150.887 GWh no ano de 1993 sendo 16% hidroelétrico,
47% térmico convencional e 37% de centrais nucleares. Estas cifras demonstram que por unidade
de capacidade instalada as usinas nucleares produzem muito mais energia que as fontes
concorrentes.

Como conseqüência da recessão econômica, o consumo líquido de energia
elétrica cresceu menos de 1% em 1993, comparado com as estimativas do PEN em vigor de 3,3%
e com o valor verificado de 3,6% no decênio de 1980. No total de 137.131 GWh de consumo
líquido em 1993 a indústria foi responsável por 51,6%, os consumidores residenciais por 24,5% e
outros consumidores de baixa tensão por 23,9%. Em 1995 a demanda de energia elétrica cresceu
de 3,8%( 3,9% em 1994).

O PEN em vigor (1991-2000) estima que em 2000 a capacidade instalada
será de 51.450 MWe e a oferta líquida de 199.609 GWh. A contribuição na oferta líquida seria de
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16,4% de hidroelétricas, 23,2 % de usinas nucleares, 34,7% de usinas a carvão, 11,3% de usinas a
óleo e gás, 4,4% importado da França e 10% de autoprodutores. As diferenças principais em
relação a situação atual é a diminuição da participação nuclear e o crescimento vertiginoso da
participação do gás (aumento de 6 vezes), da importação (aumento de 4 vezes) e dos
autoprodutores (aumento de 2 vezes).

4. O Programa Nuclear

4.1 Introdução

O programa nuclear na Espanha é supervisionado pelo Ministério de
Indústria e Energia. O controle é exercido tanto diretamente como através de três companhias
estatais abrangendo a pesquisa e o desenvolvimento (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnologicas-CEEMAT), a parte inicial do ciclo do combustível (Empresa
Nacional dei Uranio-ENUSA) e a gestão de rejeitos (Empresa Nacional de Resíduos Radioactivos-
ENRESA). O governo também participa através da TENEO na fabricação de equipamentos
pesados para usinas nucleares (Equipos Nucleares-ENSA) e na engenharia de usinas nucleares
(Empresa Nacional de Ingenieria y Tecnologia-INITEC) e na propriedade e operação das usinas
nucleares (ENDESA).

No início dos anos 60 o governo lançou um programa abrangendo pesquisa
e desenvolvimento tecnológicos, a construção de usinas nucleares e o suprimento de combustível
nuclear para as empresas elétricas com usinas nucleares. Este programa foi posteriormente
ampliado para incluir a participação na exploração de urânio e serviços de enriquecimento de
urânio em outros países.

As empresas privadas de energia elétrica tomaram a iniciativa de
encomendar três diferentes projetos de fornecedores estrangeiros. José Cabrera, uma usina PWR
de 160 MWe, originalmente conhecida como Zorita, foi encomendada da Westighouse em 1965 e
colocada em operação quatro anos mais tarde. Santa Maria de Garona, uma usina BWR de 460
MWe foi encomendada em 1965 da General Electric e colocada em operação cinco anos mais
tarde. Em 1966, uma empresa franco-espanhola, Hifrensa (Hispano-Francesca de Energia Nuclear),
foi formada para a construção de Vandellos, uma usina gás-grafita de 500 MWe de projeto francês.
Vandellos entrou em operação em 1972.

A inexistência de problemas técnicos importantes durante a construção e a
operação inicial destas usinas e as suas vantagen econômicas em relação as usinas a carvão e
hidroelétricas encorajaram as empresas de energia elétrica a cooperarem em um grande programa
de seis unidades PWR de 930 MWe e uma unidade BWR, em quatro sítios. Estas unidades foram
encomendadas entre 1971 e 1973 e correspondiam a aproximadamente 30% da capacidade então
instalada no país. Apesar dos longos períodos de construção destas unidades, entre dez a treze
anos, as atratividades econômicas e estratégicas do programa ficaram evidentes com a crise do
petróleo de 1973. Esta situação levou a encomenda de mais três unidades PWR, uma da
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Westinghouse com 982 MWe e duas da Kraftwerk-Union com 1040 e 1066 MWe, bem como duas
unidades BWR com 975 MWe da General Electric.

Destas quinze unidades, perfazendo 12.687 MWe, nove se encontram em
operação (7.400 MWe), unidades estas que produziram 55,4 GWh brutos em em 1995, com um
fator de capacidade médio de 85,5%. Uma unidade, do tipo Magnox gás-grafíta de origem francesa
(Vandellos-1, 500 MWe brutos), parou definitivamente de funcionar por razões técnicas e
econômicas, estando, no momento, sendo preparada para descomissionamento. As construções
das outras cinco unidades foram suspensas por uma moratória aplicada em 198224. Outras três
unidades de 1000 MWe planejadas pelas empresas de energia elétrica para serem instaladas em
sítios licenciados em Sayago, Vandellos e Regodola foram canceladas na mesma ocasião. Duas
unidades BWR anunciadas para serem construídas em Cabo Cope (1000 MWe) e Santillanda (927
MWe) haviam sido canceladas anteriormente.

Pela lei do setor elétrico o governo deve compensar as empresas de energia
elétrica pelos prejuízos decorrentes da moratória nuclear e a proibição de finalização das usinas. O
governo deve pagar as empresas de energia elétrica um total de 729,308 bilhões de Pesetas 2Spela
perda de patrimônio, sendo 340,054 bilhões de Pesetas relativas a Valdecaballeros, 378,328 bilhões
relativas a Lemoniz e 11,011 bilhões relativas a Trillo 2. As empresas poderão agora remover estas
somas de seus balanços. Estas quantias serão levantadas por impostos tarifários de 3,5% no
primeiro ano e 2% nos anos subsequentes até um máximo de 25 anos. As empresas querem estes
pagamentos em um período mais curto.

4.2 Operação

A energia nucleoelétrica na Espanha gerou 53,1 TWh líquidos em 1995,
contribuindo com 34,1% de toda a energia elétrica produzida no país (52,8 TWh e 35% em 1994;
e 53,6 TWh e 36%, em 1993). Em 1991 este percentual foi de 35,9%. A energia nuclear é a
segunda fonte mais utilizada para a produção de energia elétrica na Espanha após o carvão
(nacional mais importado), conforme indicado na figura-ES-2. Verifica-se das rlgura-ES-1 e figura-
ES-2 a alta utilização do parque nucleoelétrico em termos de energia produzida por unidade de
capacidade instalada. Com apenas 16% da capacidade instalada total, as centrais nucleares
respondem por 35% da energia elétrica total produzida. A disponibilidade do parque nuclear foi
excepcionalmente alta em 1991, cerca de 89%. O fator de capacidade médio do parque foi de 86%,
dois pontos percentuais acima do valor médio de 1990. Valores sumamente elevados atingiram
Garofta e AÍmaraz-1, em 1991, com 95,6% de fatores de disponibilidade. Em 1992 o fator de
capacidade médio do parque foi 82,3% e em 1993, atingiu o elevado valor de 86,5%. Em 1993

24 As cinco unidades afetadas pela moratória são Lemoniz, duas unidades PWR de 930 MWe, uma
adiantada de 97% em sua construção e a outra em 57%, Valdecaballeros, duas unidades BWR de 975
MWe cada, adiantadas de 60% e a segunda unidade de Trillo (PWR) adiantada de 5%.A construção
de Lemoniz foi na realidade parada no início por questões de segurança física, tendo sido o
superintendente do empreendimento morto por terrostistas da ET A. Este foi um dos motivos que levou
posteriormente ao cancelamento definitivo da usina

25 A preços de 1995 este valor corresponde aproximadamente a US $ 6 bilhões.
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todas as usinas nucleares espanholas, exceto uma, atingiram fatores de capacidade superiores a
80%. Almaraz-2 (PWR) atingiu o recorde espanhol de 98,66%, colocando-se na quinta posição
entre as centrais nucleares de melhores desempenho do mundo em termos de fator de capacidade.
Santa Maria de Garona atingiu também o excelente fator de capacidade de 95,38% em 1993. Em
1994 houve uma leve redução da produção de energia nucleoelétrica devido a parada da usina de
José Cabrera com 160 MWe. Entretanto os fatores de capacidade e disponibilidade médios do
parque nuclear mantiveram-se altos, 85,3% e 87,6%, respectivamente, para todo o ano de 1994.
Em junho de 1995 a usina de Zorita voltou a funcionar após uma parada de cerca de um ano e
meio, elevando levemente a geração do parque nuclear. Os fatores de capacidade e disponibilidade
médios do parque nuclear mantiveram-se altos, 85,5% e 88,2%, respectivamente, para todo o ano
de 1995.

O parque nuclear é composto de nove usinas conforme indicado na Tabela-
ES-I, sendo sete unidades PWR e duas BWR, com uma capacidade líquida total de 7.101 MWe.
Em 1992 houve um aumento na capacidade bruta de 25 MWe na usina de Trillo e de 8 MWe em
Vandellos-2. Estes dois aumentos já estão considerados na capacidade bruta total de 7.400 MWe
indicados na Tabela-ES-I.

Os operadores das usinas são licenciados pelo CSN (Consejo de Seguridad
Nuclear).

5. Construção de usinas nucleares

O principal fabricante de equipamentos, Equipos Nucleares (ENSA)
pertence na sua totalidade a TENEO (estatal). A fabrica da ENSA, situada em Maliano, próximo a
Santander, foi inaugurada em 1977. Ela foi estabelecida com a ajuda da Breda Termomeccanica
com tecnologia adquirida da Westinghouse, Siemens (KWU) e outros fabricantes menores. A
fabrica está capacitada a fornecer os principais componentes do sistema nuclear gerador de vapor
de uma usina nuclear. Com a imposição da moratória nuclear a fabrica foi obrigada a diversificar
para produzir outros tipos de equipamentos, tais como os recipientes de transporte de combustível.
Os trabalhos atuais incluem 12 geradores de vapor para as unidades de Almaraz e Asco,
encomendadas pela Siemens-Framatóme, bem como componentes de reposição para o programa
nuclear francês e o "re-racking"das piscinas de combustível irradiado de várias usinas espanholas. A
ENSA participa em "joint-venture" com a Westinghouse na ENWESA na prestação de serviços de
manutenção durante as paradas para troca de combustível e de serviços de reposição de
equipamentos de usinas nucleares.

Empresários Agrupados é uma "joint-venture" permanente formada em
1971 por três empresas de engenharia espanholas para prestar serviços de consultoria, de
engenharia e de gerenciamento para as empresas de energia elétrica. A empresa com sede em
Madrid foi a única empresa de engenharia de seis unidades nucleares construídas na Espanha. A
empresa também presta serviços de engenharia e de suporte a todas as nove unidades em operação
na Espanha.
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6 .Regulamentação

O CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) foi fundado em 1981 como órgão
independente que se reporta diretamente ao Parlamento. Além de suas responsabilidades normais
de licenciamento e regulamentação o CSN tem o dever de informar o público e estabelecer
programas de pesquisas nas áreas de segurança nuclear e proteção radiológica. Este conselho
apresenta relatórios semestrais ao Parlamento que os torna públicos. Ele também mantém um
banco de dados (INFONUC) de acesso público. Cerca de 75% do orçamento do CSN é
proveniente de tarifas de serviços prestados. Antes da formação do CSN as funções de
regulamentação e de segurança eram exercidas pelo Departamento de Segurança e Proteção
Radiológica da Junta de Energia Nuclear, a comissão de energia nuclear do país, responsável
também pelos programas de pesquisas e desenvolvimento. Como em vários outros países
considerou-se desejável a separação das atividades promocionais daquelas de regulamentação.

7. Combustível e gestão de rejeitos

As atividades na área do ciclo do combustível nuclear estão divididas entre
a ENUSA (Empresa Nacional dei Urânio) e a ENRESA (Empresa Nacional de Resíduos
Radioactivos) com o suporte técnico do CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas) e de empresas de engenharia. A ENUSA, com participação
acionária de 60% da TENEO e 40% do CIEMAT, foi fundada em 1972 com o objetivo de
explorar as reservas de urânio descobertas pela JEN nos anos de 1960. Após a crise do petróleo de
1973 o seu papel foi ampliado para incluir a exploração de urânio tanto no território espanhol
como no estrangeiro, a mineração, a produção de concentrados de urânio, a compra de serviços de
enriquecimento e a produção de combustível nuclear. A partir de 1973 a ENUSA tornou-se a
empresa responsável pelo fornecimento do combustível para todas as unidades espanholas. A
ENUSA produziu 230 toneladas de U3O8 em 1991, 220 toneladas de U3O8 em 1992, 216
toneladas de U3O8 em 1993, 301 toneladas de U3O8 em 1994 e 301 toneladas de U3O8 em 1995.
Prospecções recentes realizadas na Província de Salamanca fizeram com que as reservas fossem
aumentadas para 38.671 toneladas de U3O8. Com o início de operação da usina de Quercus em
Salamanca, a capacidade nominal de produção de ENUSA foi expandida para 950 toneladas de
U3O8 por ano. A demanda atual é de cerca de 965 toneladas de U3O8 por ano. A ENUSA tinha
planos de construir uma usina de conversão de concentrados de urânio em hexafluoretos de urânio
(UF6), planos estes que foram abandonados com a moratória nuclear. Em relação aos serviços de
enriquecimento a ENUSA adquire estes serviços principalmente do USEC dos Estados Unidos e
MINATOM da Rússia. A empresa também tem uma participação de 11,1 % na EURODIF.

A ENUSA possui uma fabrica de elementos combustíveis em Juzbado nas
cercanias de Salamanca, construida com assessoria da Westinghouse e General Electric. A fabrica
começou a operar em 1985 com uma capacidade de 200 tMP/ano, podendo ser expandida para
500 tMP/ano. Nesta instalação são fabricados elementos combustíveis PWR e BWR sob licença da
Westinghouse e GE, respectivamente. A conversão a oxido é subcontratada à British Nuclear Fuels
(BNFL) e General Electric. A fabrica produz combustível para todas as usinas espanholas, com
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exceção da usina de Trillo, cujo combustível é fornecido pela Siemens/KWU. Cerca de 30% da
capacidade da usina é atualmente utilizada para exportação. A fabrica já forneceu combustível para
usinas da Bélgica, França. Alemanha, Suécia e Suiça. Em 1991 a ENUSA fabricou em sua fabrica
de Juzbado 234 elementos combustíveis para reatores PWR e 344 elementos combustíveis para
reatores BWR, utilizando para tanto 167 toneladas de urânio. Em 1992 a produção foi 221
elementos para PWR e 142 para BWR. Em 1993 a produção foi 234 elementos para PWR e 170
para BWR. Em 1994 a produção foi 256 elementos para PWR e 186 para BWR equivalentes a 155
toneladas de urânio enriquecido. Em 1995 a produção foi 249 elementos para PWR e 408 para
BWR equivalentes a 207 toneladas de urânio enriquecido Em 1995 a exportação foi de cerca de
32% da produção total em termos de toneladas de urânio (13% em 1994), para usinas da Suécia,
Alemanha e França. Esta fabrica de Juzbado tinha realizado uma produção acumulada de 709
toneladas de combustível de PWR e 291 toneladas de combustível de BWR até o início de 1993.
Juntamente com a BNFL do Reino Unido e a Westinghouse dos Estados Unidos a ENUSA
formou o "European Fuel Group", um consórcio destinado a operar para suprir o mercado europeu
de combustível de reatores PWR. Em 1993 a ENUSA fechou contratos para fornecer combustível
de quatro recargas para as usinas suecas de Ringhals-2 (PWR, 15x15) e de quatro recargas para
Forsmark, do tipo GE-11 e GE-12. Um contrato também foi fechado para fornecer um recarga de
combustível tipo GE-11 para a usina de Krümmel na Alemanha.

A ENRESA, cuja participação acionária é de 80% do CIEMAT e 20% do
Instituto Nacional de Indústria (INI), foi fundada em 1984 e é responsável pela gestão de rejeitos
radioativos. As atividades da ENRESA são financiadas através de um imposto tarifário pago pela
OFICO (Oficina de Compensación de Ia Energia Electrica), Em outubro de 1992 a ENRESA
recebeu a licença de operação de sua instalação de disposição de rejeitos nucleares de baixa e média
atividades de El CabrÜL, localizada na Província de Córdoba a 400 km ao sul de Madrid e 100 km
ao norte de Sevilla. No ano de 1992 foram acondicionados um total de 200 m3 de rejeitos de baixa
e média atividades (130 m3 em 1991) nesta instalação de armazenamento. A maior parte das usinas
espanholas adotaram técnicas de redução de volume objetivando facilitar a tarefa de
acondicionamento seguro dos rejeitos. As instalações de armazenamento de El Cabril onde cerca
de um quarto de todos os rejeitos nucleares de baixa e média atividades está depositado, deverá
provavelmente ser ampliada. Em julho de 1991 o governo através de seu Ministério de Indústria,
tornou público o "Terceiro Plano Geral de Rejeitos Radioativos". A ENRESA é responsável por
projetos e atividades objetivando cumprir as orientações deste "Terceiro Plano Geral de Rejeitos
Radioativos". Em dezembro de 1994 o governo aprovou o "Quarto Plano de Rejeitos
Radioativos". O programa de rejeitos de alta atividade está contemplado neste plano incluindo a
estocagem de elementos combustíveis irradiados nas usinas nucleares e escolha de locais
favoráveis para a implantação de um repositório subterrâneo a ser operado em 2020. O custo
estimado do projeto de disposição de rejeitos é de um pouco mais de US$ 9 bilhões, dos quais US$
1,3 bilhão deverá ser coberto por via tarifaria, cerca de 1,1% de aumento. Outra parte será
financiada por alguns produtores de rejeitos radioativos como hospitais, indústria, órgãos de
pesquisas, etc. Parte dos recursos serão aplicados em vilas e cidades próximas às instalações de
armazenamento.

As usinas nucleares também estão tendo as suas piscinas de estocagem
de elementos combustíveis irradiados tranfòrrnadas, objetivando um aumento de suas capacidades
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de armazenamento. Assim Almaraz-1 completou em 1991 o seu plano de compactação de sua
piscina, de modo a multiplicar a sua capacidade de armazenamento por três. Operações similares de
compactação foram realizadas em Almaraz-2 e Asco 1 e 2 para aumentar as suas capacidades de
armazenamento de combustíveis irradiados para 30 anos. Até dezembro de 1995, cerca de 21.000
m3 de rejeitos de baixa e média atividades haviam sido produzidos na Espanha, dos quais 5.200 m3

já estavam estocados em El Cabril. Na mesma época cerca de 1.140 toneladas de combustível
irradiado estavam também estocados nas diversas usinas.

224



NUCLEN

Tabela-ES-I

Unidades nucleoelétricas na Espanha

Usina 26

Almaraz-1
Almaraz-2
Ascó-1
Ascó-2
Trillo
Vandellos-2
Zorita

Total PWR

Cofrentes
S.M.Garona

Total BWR

Total Geral

Tipo

PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR
PWR

7 PWR

BWR
BWR

2 BWR

9

Fabri
cante

27

w
w
w
w

S/KWU
w
w

GE
GE

Capacidade
(MWe)

Bruta

930
930
930
930
1066
1004
160

5950

990
460

1450

7400

Liq.

900
900
898
898
997
960
153

5706

955
440

1395

7101

Início
cons-
trução

1972
1973
1973
1974
1979
1976
1965

1975
1966

Sincro
niza-
ção

01.05.81
08.10.83
29.08.83
23.10.85
23.05.88
12.12.87
11.07.68

14.10.84
02.03.71

26

27
A figura-ES-3 mostra a localização destas unidades
W:Westinghouse
S/KWU:Siemens;KWU
GE:General Electric
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16.01.95

Nuclear
Carvão

Hidro
(36,6%)

Óleo e gás
(22,4%)

I

Total: 46.385 MWe

TT-490-95

Capacidade elétrica instalada na Espanha no final de 1993.
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16.01.95

Nuclear
(35,1%)

Energia renováve
(0,9%)

Carvão
(40,1%)

Hidro
(15,7%)

Óleo e gás
(8,2%1

Total: 159.553 GWh

TT-491-95

Energia elétrica gerada na Espanha em 1993.
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SUÉCIA

1 .Introdução

A Suécia faz parte da Península Escandinava e tem uma área de 449.750 km2, um
pouco maior do que a do Estado do Goiás com 364.770 km2, 15% dos quais dentro do círculo
ártico. O país fez fronteiras com a Noruega e Finlândia e está separado da Dinamarca por um canal
marítimo estreito. A maior parte da sua população de 8,7 milhões de habitantes, vive em cidades do
sudeste do país. O nível de vida é o segundo do mundo, após os Estados Unidos. A localização
geográfica da Suécia gera a necessidade de aquecimento das habitações a níveis que chegam a
atingir o dobro de outros países industrializados. O governo é uma monarquia constitucional com
sede em Estocolmo.

2.Recursos

Não existe no país reservas de carvão, petróleo e gás de algum significado
econômico. Entretanto, grandes reservas de minério de ferro e reservas florestais deram a base para
o desenvolvimento de uma indústria energético-intensiva, como polpa de madeira, papel e aço, que
consome cerca de 10% do suprimento de energia primária.

Existe um potencial hidráulico razoável no país, do qual são utilizados em usinas
em operação cerca de 65 TWh/ano, com variação anual de mais ou menos 10 TWh/ano,
dependendo das condições hidrológicas. Cerca de 30 TWh/ano poderiam ainda ser utilizados
economicamente, o que será difícil devido a restrições ambientais e políticas.

Os depósitos de urânio são os maiores de todos entre os países europeus, mas
nenhum destes depósitos é economicamente explorável nas condições de preços de mercado atuais.
Não há nenhuma mina de urânio em operação no país e todo o urânio necessário para as usinas
nucleares é importado.

A Suécia desenvolveu-se historicamente como uma economia baseada na energia
elétrica Durante os últimos onze anos (1984-1995) as energias nucleoelétrica e hidroelétrica foram
responsáveis praticamente, cada uma, por metade da energia elétrica total suprida ao país. As duas
juntas respondem atualmente por 53% do suprimento total de energia primária.

Em 1995 o país comemorou 30 anos de lançamento do programa comercial de
usinas nucleares pois em 14 de julho de 1965 foi criada a companhia "Oskarshamnsverkets
Kraftgrupp AB" e encomendada no mesmo dia a primeira unidade da ASEA, Oskarshamn-1.
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3.Política energética

Embora o petróleo importado ainda seja importante no suprimento de energia
primária do país, a política energética do governo foi efetiva em reduzir a sua participação de 55%
do total das necessidades em energia primária em meados de 1970 para cerca de 25% atualmente.
O uso de derivados de petróleo na indústria reduziu-se à metade desde 1981. Hoje os derivados de
petróleo são utilizados praticamente para aquecimento doméstico e comercial e no setor transporte
onde é difícil a substituição. A política governamental também deu ênfase à conservação de energia.

A partir do inicio dos anos 70 iniciou-se na Suécia uma oposição ativa e crescente à
energia nuclear, liderada pelo "Partido do Centro". Em 1977 o Parlamento Sueco aprovou uma lei
segundo a qual a permissão para carregar com combustível um reator novo só seria dada mediante
à submissão e aprovação de planos para o manuseio e disposição segura do combustível irradiado
ou dos rejeitos do reprocessamento de uma maneira absolutamente segura. No ano seguinte uma
comissão especial nomeada pelo governo recomendou que o programa de 12 usinas nucleares
deveria ser completado, mas diferenças de opinião dos membros do gabinete no que se refere a
interpretação da lei e o desenvolvimento da energia nuclear culminou com a renuncia do governo
de coalisão liderado pelo "Partido do Centro".

Logo a seguir ao acidente de "Three Mile Island", todos os partidos do parlamento
apoiaram uma proposta para um plebiscito sobre energia nuclear havendo muita discussão sobre os
objetivos. O "Partido do Centro" e os "Comunistas" desejavam que as seis usinas nucleares então
em operação fossem desativadas em um período de seis anos e que as seis que estavam em
construção fossem canceladas imediatamente naquela ocasião. Os "Conservadores", os "Sociais
Democratas" e os "Liberais" desejavam que as 12 usinas, inclusive as seis em construção,
operassem pelo prazo que fosse necessário para atender as necessidades de energia elétrica do país,
desde que certas condições sociais fossem atingidas.

Resultou que três opções foram colocadas ao público em março de 1980, todas
elas levando eventualmente a um abandono paulatino da energia nucleoelétrica na Suécia O
plebiscito resultou que se deveria completar as usinas em construção, tendo o parlamento decidido
posteriormente que a última usina do programa deveria parar de funcionar em 2010.

Como resultado do acidente de Chernobyl em 1986, decidiu o parlamento em
1988 que o programa de abandono paulatino deveria se iniciar com duas usinas que deveriam parar
de funcionar em 1995 e 1996. Entretanto iniciou-se discussões sobre a impraticabilidade desta
decisão aliada às decisões tomadas de manutenção do bem estar da população, nível de empregos,
do não crescimento do consumo de carvão e derivados de petróleo e da disponibilidade de energia
renovável. Também em 1988 o parlamento decidiu, contra a vontade do governo, de não permitir o
aumento das emissões de dióxido de carbono. Também por razões ambientais foi decidido não se
expandir a utilização da energia hidroelétrica, o que implica a renuncia de cerca de 25 a 30 TWh/a
que é economicamente utilizável. Estas duas últimas decisões limitaram ainda mais o campo de
manobra político.
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Reconheceu-se imediatamente, que o parlamento teria que alterar algumas das
decisões tomadas que se mostravam incoerentes no seu todo. Houve fortes protestos dos sindicatos
de trabalhadores e da indústria contra o abandono da energia nucleoelétrica. Finalmente em junho
de 1991 o parlamento sueco aprovou formalmente uma nova política energética que reformula o
plano anterior de começar o abandono da energia nuclear a partir de 1995, em conformidade com
um acordo realizado entre os três maiores partidos do país, os partidos "Social-Democrático" (o
maior partido), o "Liberal" e o "de Centro" (o partido anti-nuclear). Com este acordo o abandono
da energia nuclear ficou postergado para um futuro indefinido.

Em 1994 o Parlamento, por proposição do Partido Social Democrático,
estabeleceu uma Comissão "ad hoc" de Energia para apresentar recomendações sobre a política
energética do país. Em 18 de dezembro de 1995 esta Comissão apresentou o seu relatório. A
Comissão concluiu que uma paralização completa de todas as usinas sucecas até 2010 é impossível
por razões econômicas e ambientais. Se a energia nuclear fosse completamente abandonada até
2010, seria necessário substituí-la principalmente por gás, o que aumentaria as emissões totais de
carbono de mais de 50%. Isto seria também extremamente caro e muitos empregos na industria
energo-intensiva sueca estariam em perigo. A Comissão julga que um abandono paulatino deva ser
iniciado logo de modo a permitir um processo de adaptação e que uma usina poderia ser parada
durante o presente mandato parlamentar. Estima-se que o custo total para a economia sueca
decorrente de um abandono total das 12 usinas esteja na feixa de 70 a 90 bilhões de Coroas Suecas,
algo entre 10 a 13 bilhões de US dólares, e os custos da energia elétrica aumentariam de 50%. A
maior parte dos membros da Comissão é favorável ao fechamento de uma usina a cada três anos, o
que levaria ao abandono completo da energia nuclear em 2034. O Partido Social Democrata que
lidera a coalisão governamental está dividido nesta matéria. O movimento dos trabalhadores,
praticamente unido, intimamente ligado ao partido, não aceita o fechamento das usinas. Contudo as
organizações de mulheres e da juventude desejam o abandono até o ano 2010. No congresso do
partido realizado em março de 1996 o movimento dos trabalhores perdeu. O novo Primeirro
Ministro declarou que pretende fechar uma usina nos próximos dois anos e as próximas segundo
um ritmo continuado. A situação sobre todo este assunto ainda não está clara sendo até mesmo
possível que um novo plebiscito seja realizado, caso não se atinja um consenso entre os partidos.

4.0 suprimento de energia elétrica

O consumo de energia elétrica é atualmente cerca de um terço do consumo
energético total do país, comparado com 18% em 1970. O consumo per-capita de energia elétrica
do país está entre os mais altos do mundo, cerca de 17.000 kWh per capita, 50% acima do
consumo americano. Durante várias décadas, até 1960, o consumo de energia elétrica na Suécia
aumentou de cerca de 7% ao ano. Na década de 1970 o aumento do consumo de energia elétrica
foi de cerca de 4% ao ano. A última previsão de aumento da demanda, realizada pelas empresas de
energia elétrica, estima um crescimento médio de 1% ao ano até 2005, e um aumento real de
preços de 30%. Em 1995 o consumo de energia elétrica aumentou de 2,6%.

Em 1989 a produção total de energia elétrica na Suécia foi de 139,5 TWh28 a partir
de uma capacidade instalada de 33,4 GWe, sendo 16,2 GWe hidrelétricos, 9,8 GWe nucleares e 7,4

28 A geração de energia elétrica no período 1991-1995 está indicada na Tabela-S-II.
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GWe térmicos convencionais. A exportação e importação foram praticamente balanceadas em
torno de 12 TWh/ano. Existem interconexões múltiplas com a Dinamarca, Finlândia e Noruega,
com operação de um sistema interligado com trocas econômicas de energia.

No final da década de 1970 e início da de 1980, a disponibilidade de energia elétrica
relativamente barata causou um aumento rápido do consumo de energia elétrica para aquecimento
de prédios. A indústria é responsável por cerca de 40% do consumo total de energia elétrica, sendo
25% do total de energia elétrica produzida utilizada para aquecimento de prédios.

No momento não está sendo construida nenhuma usina elétrica na Suécia, mas
existem planos já preparados para a construção rápida de usinas de ciclo combinado a gás, caso a
demanda justifique a construção.

A empresa estatal Statens Vattenfallsverk ("Swedish State Power Board"), ou
simplesmente Vattenfall, como é conhecida, é responsável pela produção de mais da metade da
energia elétrica do país (57% em 1994). O restante é produzido por cerca de cinqüenta companhias
municipais, cerca de 20%, industriais, cerca de 25% e investidores privados, cerca de 5%. A maior
empresa privada é a Sydkraft que opera no sudeste da Suécia que possui cerca de 20% de toda a
capacidade instalada no país. A Sydkraft é uma companhia energética que também supre gás
natural, aquecimento e também serviços de engenharia.

O grupo estatal da Vattenfall possui uma série de subsidiárias nas áreas de
produção e distribuição de energia elétrica, gás natural e tecnologia energética em geral. O sistema
nacional de alta tensão é controlado pela Svenska Kraftnat, desde 1992, quando o sistema de
transmissão foi desmembrado da Vattenfàll. O sistema é utilizado pelas 12 principais companhias
produtoras de energia elétrica do país, segundo um acordo que visa operação econômica e
confiável. A operação do sistema sueco é coordenada com o sistema integrado dos países nórdicos.
A competição existente entre as diversas companhias faz com que a tarifa seja determinada pelas
regras do mercado.

5. O programa nuclear

5.1. Capacidade e produção de energia elétrica

No final de 1995 havia em operação 12 unidades nucleares com uma capacidade
líquida de 10.002 MWe (10.398 MWe brutos), conforme indicado na Tabela-S-I, sendo três
unidades com reatores PWR e nove com BWR. Esta situação permanece a mesma desde 1985 com
a entrada em operação das últimas unidades naquele ano. Estas 12 unidades estão agrupadas em
quatro sítios principais. Cada uma das quatro centrais nucleares, localizadas nos quatro sítios,
pertence a uma diferente companhia de energia elétrica. Ringhals é operada pela Vattenfàll,
Barsback pela Sydsvenka Vãrmkraft, uma subsidiária da Sydkraft e Oskarshamm pela
Oskarshamnverkers Kraftgrupp AB(OKG), do qual a Sydkraft é a maior acionista com 49% e
Forsmark operada por Forsmark Krafgrupp AB(FKA), do qual a Vattenfall é o maior acionista
com 74% de participação.
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A produção nucleolétrica na Suécia foi excepcional em 1991, 73,5 TWh,
representando 51,6 % de toda a produção de energia elétrica do país e ultrapassando a geração
hidrelétrica que representou 43,7 % da produção total no mesmo ano. Em 1992, devido a
restrições operacionais em algumas usinas nucleares29, a produção nucleoelétrica líquida caiu para
60,8 TWh, representando 43,2% do total produzido por todas as fontes na Suécia (Tabela-S-II).
Em 1993 a produção nucleoelétrica total foi de 58,9 TWh representando 42% do total gerado no
país. A perda de produção nucleoelétrica nos anos de 1992 e 1993 foi compensada pelo aumento
de produção hidroelétrica e por importação da Noruega (hidroeletricidade) e da Dinamarca
(termoeíetricidade). As condições de hidraulicidade nos anos de 1992 e 1993 foram
excepcionalmente favoráveis permitindo uma maior produtividade do parque hidroelétrico instalado
no país. O ano de 1994 foi, entretanto, um ano excepcionalmente seco e a geração hidroelétrica
caiu. Em conseqüência a geração nucleoelétrica subiu atingindo 70,2 TWh no ano e representando
51% de toda a energia elétrica produzida no país (Tabela-S-II). O ano de 1995 foi também
relativamente seco. O inverno de 1995/1996 foi muito frio e pouca neve caiu nas montanhas
escandinavas.Espera-se assim que em 1996 a energia hidroelétrica a ser produzida na Suécia e
Noruega seja bem inferior a média dos anos anteriores. Para fins de planejamento o setor elétrico
considera a produção hidroelétrica em condições normais igual a 64 TWh/a e a nucleoelétrica igual
a 72 TWh/a.

5.2. Histórico

Os primeiros passos para a utilização da energia nuclear na Suécia foram dados em
1945 quando o governo nomeou um comitê para estabelecer as diretrizes para a pesquisa e
desenvolvimento da energia nuclear no país. Foi criada então uma companhia de pesquisa e
desenvolvimento, a AB Atomenergi, em 1947. A participação era de 57% pelo estado e o restante
por empresas de utilidade pública privadas e municipais e companhias industriais. Um primeiro
reator de pesquisa foi comissionado em 1954 na sede dos primeiros laboratórios da companhia em
Estocolmo. Alguns anos mais tarde a sede da companhia foi transferida para Nykõpin, ao sul de
Estocolmo, quando foi inaugurado um reator de teste de materiais.

Um estudo detalhado realizado pelo governo entre 1954 e 1956 sobre a situação
do suprimento energético do país recomendou um intenso programa de utilização de centrais
nucleares para a produção de energia elétrica, baseado no emprego do urânio natural e água
pesada. O programa previa a operação de usinas de 300 a 500 MWe antes de 1970. O programa
tecnológico de desenvolvimento industrial levou a construção de uma usina de 12 MWe/65MWt
do tipo a urânio natural e água pesada, construida em uma caverna em rocha em Àgesta para
suprir calor e energia elétrica para Estocolmo e de uma unidade de 150 MWe, em Marviken, na
costa do Báltico, também de água pesada e urânio natural. No mesmo período, oito das maiores
empresas de energia elétrica fundaram um consórcio o "Atomkraftkonsortiert Krandede & Co

29 As cinco unidades nucleares mais antigas tiveram que parar para inspeções de segurança em meados
de setembro, ficando fora de operação durante o resto do ano de 1992. Quatro delas, só voltaram a
operar novamente no primeiro semestre de 1993 e outra no final de 1994.
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(AKK)" para estudar a nova tecnologia, treinar os empregados das empresas nas atividades de
gerenciamento de projeto e operação das centrais nucleares.

Iniciou-se então o desenvolvimento em paralelo pelo grupo da ASEA de um reator
à água comum fervente e urânio levemente enriquecido do tipo BWR, que posteriormente com o
abandono da linha de urânio natural tornou-se a linha mestra do desenvolvimento tecnológico
sueco na área nuclear. Constituia-se este desenvolvimento no único realizado fora dos Estados
Unidos e União Soviética Em 1964 a ASEA submeteu uma proposta a AKK para a construção de
uma central BWR com 440 MWe. Em conseqüência foi formada em 1965 uma nova companhia a
Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB (OKG), com participação de praticamente os mesmos
membros da AKK. Esta nova companhia fez um contrato de empreitada global tipo "turn-key" para
a construção de Oskarshamn 1 em 1965. Esta primeira unidade entrou em operação comercial em
fevereiro de 1972.

A Vattenfall encomendou as primeiras unidades de Ringhals (um BWR de 750
MWe da ASEA e um PWR da Westinghouse de 800 MWe) em 1968 e um ano depois a Sydkraft
encomendou a primeira unidade de Barsebãck (BWR de 615 MWe da ASEA). Em 1971 a
Vattenfàll encomendou mais duas unidades PWR da Westinghouse para Ringhals de 900 MWe. As
duas últimas unidades encomendadas, em 1975 e 1976, foram Forsmark 3 e Oskarshamn 3 (1200
MWe, BWR, da ASEA). O inicio da construção destas duas unidades foi postergado até 1980 por
razões politicas. Uma vez decidida a construção, Oskarshamn 3 levou 57 meses para ser
construida, desde o primeiro concreto até a operação comercial.

Com a decisão das empresas de energia elétrica de utilizarem reatores à água leve e
urânio enriquecido foram descontinuadas as pesquisas e o desenvolvimento da linha de água pesada
e urânio natural. O reator PHWR de Àgesta de produção combinada de calor e energia elétrica (68
MWt/12 MWe) parou de foncionar definitivamente em 1974, após dez anos de operação, para
descomissionamento devido aos seus altos custos operacionais. O reator de Marviken BHWR com
150 MWe foi completado, mas então abandonado em maio de 1970 após uma reanálise de sua
economicidade. O prédio do reator vem sendo utilizado desde então como uma instalação de
testes.

5.3. Performance das usinas

O desempenho operacional das usinas nucleares suecas, particularmente das usinas
nacionais BWR, tem sido bom ao longo dos últimos anos. Em 1995 o fator de capacidade médio
do parque nuclear foi de 76,1%. O valor acumulado do fator de capacidade ao longo dos vários
anos de operação é da ordem de 70%. A média para o país como um todo só não foi maior,
comparado com o desempenho das centrais nucleares em outros países porque, na Suécia, a
componente hidrelétrica é importante e não há necessidade de se operar as usinas nucleares a plena
carga em anos hidrológicamente favoráveis, como também é prática no Brasil. Entretanto o ano de
1994 foi excepcionalmente seco o que fez com que o fator de capacidade médio do parque nuclear
sueco atingisse 80,3%, valor bem acima do atingido nos anos anteriores de hidrologia favorável. As
usinas com reatores BWR suecas são projetadas como seguidores de carga. Na Suécia utiliza-se
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sete grupos para turnos de operação, cada um com seis a sete operadores. São necessários sete
grupos devido ao menor período de trabalho e longos feriados em relação aos demais países e ao
retreinamento constante de cerca de duas a três semanas por ano. O simulador como ferramenta de
treinamento é também utilizado intensamente. Existe um Centro de Treinamento Nuclear e
Segurança em Studsvik, de propriedade comum das empresas de energia elétrica, com três
simuladores de grande porte para treinamento de operadores. Cada usina possui também um
simulador compacto para atender as necessidades de treinamento locais. Todas estas características
levam ao excelente fator de disponibilidades das usinas suecas. Estes simuladores foram visitados,
na década de 70, pela equipe da antiga NUCLEBRÁS encarregada de especificar e adquirir o
simulador brasileiro, hoje pertencente à FURNAS e localizado junto à usina de Angra.

5.4 Economia e segurança das usinas

O custo total de geração da usina de Forsmark foi de 0,20 Coroas Suecas (SEK)
por kWh em 1992 ou cerca de 25 US$/MWh utilizando-se a taxa de conversão de 1 US$= 8 SEK
de novembro de 1993. Neste custo estão incluídos os custos decorrentes de um futuro
descomissionamento da usina e da disposição final dos rejeitos. A tabela que segue mostra uma
discriminação deste custo de geração.

ítem

Custos financeiros
Depreciação
Custo do combustível
Custo de operação e manutenção
Custo de descomissionamento e rejeitos
Outros custos

TOTAL

0,09 SEK/kWh
0,02 SEK/kWh
0,02 SEK/kWh
0,04 SEK/kWh
0,02 SEK/kWh
0,01 SEK/kWh

0,20 SEK/kWh

Uma vez que Forsmark é a usina mais nova e que teve custos financeiros superiores
a todas as outras, a média do custo de geração de todo o parque nuclear sueco durante 1992 foi
inferior ao valor indicado acima, cerca de 0,17 SEK/kWh, o que é da mesma ordem de grandeza do
parque médio hidroelétrico sueco.

O bom desempenho econômico deve-se ao baixo custo de investimento, da
disponibilidade alta das usinas e ao baixo custo dos rejeitos e do descomissionamento futuro das
usinas.

Durante a decênio de 1980 foram incluídos em todos os sistemas de contenção das
usinas suecas os sistemas de "filtered venting". Este novo sistema é uma garantia adicional da
integridade da contenção, mesmo após um severo acidente postulado do reator. A eficiência de
filtragem para produtos de fissão é superior a 99,9%. Isto significa que a deposição radioativa
próximo a qualquer usina nuclear sueca após uma eventual fusão completa de núcleo estaria
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dentro dos limites aceitáveis por norma. Assim uma evacuação da população próxima da usina
seria desnecessária mesmo após o pior acidente imaginável. Durante o decênio de 1980 a segurança
das usinas suecas aumentou gradualmente de modo que agora todas as 12 usinas apresentam uma
probabilidade de fusão de núcleo de menos de IO"5 por reator e por ano, o que aatende os padrões
do INS AG, da Agência Internacional de Energia Atômica, para futuras usinas

5.5 Pesquisa e desenvolvimento

As atividades de pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia nuclear são
realizadas basicamente pela Studsvik Nuclear com sede em Nykõping. A Studsvik Nuclear é uma
subsidiária da Studvisk AB, uma organização estatal para pesquisa e desenvolvimento, e
originou-se da AB Atomenergi em 1968, tornando-se uma organização comercial de venda de
sistemas, serviços e contratos de pesquisas. A exportação é responsável por cerca de 40% dos
negócios da Studvisk Nuclear. Além do desenvolvimento da usina de Àgesta no passado, inclui-se
entre os produtos da companhia os simuladores compactos para emprego nas usinas nucleares,
incineração dos rejeitos de baixa atividade realizado para todo o mercado sueco e parte do alemão
e serviços de gestão do combustível no núcleo. A companhia foi reorganizada para atuar em quatro
grandes linhas: tecnologia de combustível e irradiação de combustível, sistemas de instrumentação,
serviços na área de rejeitos e serviços na área de segurança.

5.6 Indústria

Com o fim das atividades na área dos reatores à água pesada, o governo cooperou
com a ASEA em 1968 no sentido de criar a ASEA-Atom, que fundiu as atividades nucleares
existentes até então na ASEA com o Departamento de Produção de Combustível da antiga
Atomenergi. A nova companhia sediada em Vãsteras, era uma companhia de economia mista até
1982, quando a ASEA comprou a parte do governo.

Em paralelo o governo encorajou a formação, em 1969, da companhia Uddcomb,
para fabricação de componentes pesados dos sistemas nucleares geradores de vapor das usinas
nucleares. O governo possuia, originalmente 75% da companhia tendo como parceiro a
Combustion Engineering, fornecedora da tecnologia, com os restantes 25%. Atualmente a
companhia pertence totalmente ao governo.

A ASEA-Atom forneceu nove usinas BWR que operam na Suécia e duas na
Finlândia. A companhia possui também um mercado importante na área de elementos combustíveis.
Em 1988, objetivando se tornar uma companhia mais internacional e diversificada, a ASEA-Atom
se associou com a BBC Brown Boveri da Suiça adquirindo a tecnologia de reatores a alta
temperatura e reatores à água pressurizada. A nova companhia é denominada ABB Atom. Em
janeiro de 1990 houve uma nova fusão com a Combustion Engineering dos Estados Unidos
formando a ABB C-E. Com esta nova fusão foi incorporada tecnologia adicional dos reatores à
água pressurizada bem como a do novo reator SIR ("Safe Integral Reactor") ainda em fase de
desenvolvimento conceituai. Isto também abriu o mercado dos Estados Unidos e permitiu o
envolvimento na construção das unidades Yeonggwang 3 e 4 na República da Coréia. A
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companhia já vinha aplicando desde 1976 o desenvolvimento da concepção PIUS ("Process
Inherent Ultimate Safety") para desenvolvimento de chamados reatores de pequeno porte
revolucionários, eventualmente mais seguros, para produção de calor e energia elétrica. A
concepção atual do PIUS é um reator de 600 MWe com um vaso de concreto protendido.

A ABB-Stal é um outro ramo da companhia que forneceu as turbinas para todas as
usinas suecas, com exceção das de Ringhals, sob licença da Brown Boveri.

A AB Sandvik Steel é uma companhia tradicional que está em operação desde
1862 e que fabrica tubos para revestimento de combustível e trocadores de calor e material de
consumo de soldagem. A companhia opera as suas próprias minas e fabricas.

As empresas de energia elétrica e as firmas de consultoria formaram um empresa
conjunta de consultoria, SwedPower, para comercializar a experiência sueca na construção e
operação de centrais nucleares e na gestão dos rejeitos radioativos.

5.7 Ciclo do combustível nuclear

5.7.1 Urânio

A quantidade de urânio tecnicamente recuperável na Suécia é superior a 300.000
toneladas. A maior parte desta quantidade consiste de minério de baixo teor contido em xistos
próximo a Ranstad, a cerca de 100 km ao norte de Gothenburg, com um teor de aproximadamente
300 gU por tonelada de xisto. O xisto é também rico em outros metais. Em 1965 colocou-se em
operação uma usina piloto que chegou a produzir cerca de 100 toneladas de urânio na forma de
"yellow cake", mas os planos para uma expansão industrial pela companhia mineira LKAB em
associação com a Vattenfall e a AB Atomenergi não se realizaram devido tanto a oposição pública
local como ao mercado de urânio em queda

Algumas jazidas contendo cerca de 6.000 tU com concentrações superiores a 1.000
gU/t foram indentificadas no nordeste da Suécia, Estas reservas são consideradas importantes para
o suprimento futuro, mas as atividades no local foram suspensas em 1985 devido ao preço baixo do
urânio no mercado internacional e às grandes quantidades disponíveis.

No momento não há nenhuma mina em operação no país e o urânio necessário para
atender as usinas é todo importado. O maior fornecedor é o Canadá, atendendo 50% das
necessidades, seguindo-se a Australia, o Niger, o Gabon e os Estados Unidos. A SKB ("Svensk
Karnbrânslehantering AB" -"Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co") é responsável
pela manutenção de um estoque estratégico de urânio enriquecido e de zircônio suficiente para
manter a operação do parque nuclear por dois anos.

5.7.2 Conversão e enriquecimento de urânio

As empresas de energia elétrica compram os serviços de conversão do Canadá,
Estados Unidos, Reino Unido e França. Até 1983 os serviços de enriquecimento eram contratados
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principalmente dos Estados Unidos e União Soviética Ao se tornarem mais competitivos
começaram a ser utilizados também os serviços de companhias européias, a Eurodif (França) e a
URENCO (Inglaterra, Alemanha e Holanda). Uma pequena quantidade foi suprida também pela
China. Considera-se que a existência de cinco fornecedores permita uma segurança de suprimento
adequada,

5.7.3 Fabricação de elementos combustíveis

O primeiro combustível nuclear, de urânio natural e revestimento de alumínio, foi
fabricado na Suécia em 1950 para o reator de pesquisas RI. Com a reorganização da industria
nuclear em 1968 os principais produtores são a Sandvik para os tubos de zircônio e a
ASEA-Atom/ABB Atom para os elementos combustíveis. A fabrica da empresa está localizada em
Vãsteras. A fabrica produz combustível para reatores BWR e PWR e canais e barras de controle
para BWRs. Em 1989 cerca de 220 tU de combustível foram fabricados pela companhia ABB
Atom, dos quais 60 tU foram exportados para empresas de energia elétrica da Finlândia, Alemanha,
Suiça, Bélgica e Estados Unidos. Apesar das empresas de energia elétrica suecas apoiarem as
atividades da ABB Atom, por motivo de competitividade, tanto econômica como técnica, elas
também adquirem combustível do exterior, tendo já adquirido de companhias da França, Alemanha
e Estados Unidos.

5.7.4 Reprocessamento dos combustíveis irradiados

A política atual para o setor é não reprocessar o combustível irradiado por razões
econômicas e colocá-lo em uma instalação de estocagem intermediária que permita no futuro, caso
se torne novamente econômico, reprocessar o combustível estocado. Por imposição legal haviam
sido assinados contratos de reprocessamento, na década de 1970, com á British Nuclear Fuels do
Reino Unido (140 t) e com a COGEMA da França (729 t). Com a nova política os contratos
suecos com a COGEMA foram transferidos, de comum acordo com a COGEMA, para empresas
de energia elétrica japonesas e alemãs visando o reprocessamento do combustível irradiado
daqueles países.

5.7.5 Gestão dos rejeitos

A Suécia possui o sistema de gestão de rejeitos mais avançado do mundo,
atualmente em operação. Este sistema cobre todo o rejeito gerado pelas doze usinas nucleares em
operação e das instalações de pesquisas até o ano 2010. Isto deve envolver cerca de 7.800
toneladas de combustível irradiado, ou cerca de 12.000 m3 de rejeitos acondicionados, e cerca de
230.000 m3 de rejeitos de média e baixa radioatividade, metade dos quais derivados de rejeitos de
descomissionamento.

Segundo a "Lei das Atividades Nucleares" os proprietários dos reatores
constituem-se nos responsáveis primários pela garantia de uma gestão segura e eficiente dos
rejeitos radioativos. Com o objetivo de cumprir com estas obrigações as quatro empresas de
energia elétrica que operam as usinas nucleares criaram a Companhia de Combustível Nuclear e
Gestão de Rejeitos (SKB) em 1972.
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A SKB é responsável pelo planejamento, construção e operação de todas as
instalações necessárias para a gestão e manuseio do combustível irradiado e dos rejeitos
radioativos, bem como pela pesquisa e desenvolvimento necessários para estabelecer tais
instalações.

O sistema de gestão de rejeitos radioativos baseia-se na seguinte estratégia:

m os rejeitos de vida curta, devem ser dispostos o mais breve possível após terem sido
gerados;

u o combustível irradiado descarregado dos reatores deve ser estocado em uma
instalação de estocagem intermediária por cerca de 30 a 40 anos, e depois dispostos
de maneira definitiva, juntamente com outros rejeitos de vida longa, em formações
de rochas cristalinas.

Esta estratégia, chamada de "uma passagem" ou ciclo aberto, está sendo
considerada na Suécia como a solução mais racional e econômica, nas condições atuais. Ela
constituí-se também na solução politicamente mais preferida. Contudo o largo prazo previsto para
a estocagem intermediária para os combustíveis irradiados permite uma liberdade de escolha para
várias opções de gestão até o ano 2000, quando uma decisão final poderá, então, ser tomada.

No momento existem três componentes essenciais do sistema de gestão de rejeitos
já em operação:

a um sistema de transporte marítimo utilizando o navio M/S Sigyn e containers
blindados, inaugurado em 1982;

m uma instalação de estocagem intermediária de elementos combustíveis irradiados
(CLAB), que entrou em operação em julho de 1985;

m o primeiro estágio do depósito final de rejeitos radioativos (SFR), que entrou em
operação em abril de 1988.

As pesquisas e desenvolvimento estão sendo concentradas a partir de agora no que
se refere a instalação de acondicionamento de elementos combustíveis irradiados e sobre o depósito
definitivo dos rejeitos de vida longa (SFL). O objetivo é chegar na presente década a instalações de
demonstração. Na primeira fase será realizada a escolha definitiva dos locais destas intalações,
aplicando-se os métodos mais modernos de análise de segurança. Objetiva-se a aplicação para a
licença destas instalações em 2000. Está previsto a construção de um laboratório para análises de
rochas na Ilha de Aspo, próximo a Oskarshamn.

O custo previsto deste sistema completo de gestão de rejeitos, incluindo o custo de
descomissionamento de todos os reatores em operação, é atualizado anualmente. A última
estimativa disponível é de 50 bilhões de coroas suecas, o que corresponde a cerca de 10% do valor
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da energia elétrica produzida pelas usinas nucleares. Admitindo-se que cada usina operará apenas
por 25 anos, e baseado neste cálculo, as empresas de energia elétrica pagam cerca de 0,0019
coroas por kWh nucleoelétrico gerado, taxa esta que tem permanecido constante nos últimos anos.

5.7.6 Os depósitos de rejeitos

O depósito CLAB esta localizado próximo a Oskarshamn e é gerenciado pela OKG
para a SKB. O depósido inclui os prédios de recepção, auxiliar e escritórios na superfície e cinco
câmaras de estocagem subterrâneas em rocha dura a cerca de 30 m de profundidade. A instalação
foi projetada para receber cerca de 300 tU por ano, o que corresponde ao manuseio de 100
"containers" de transporte de elementos combustíveis e de 10 a 20 "containers" com componentes
de núcleo de reator. O combustível irradiado permanecerá por cerca de 40 anos na instalação.
Entre julho de 1985 até o final de 1989 foram manuseados cerca de 1070 tU provenientes de
quatro usinas nucleares. A dose ocupacional em 1989, 89 man-mSV 30, foi 30% da prevista no
relatório final de segurança da instalação. Em 1989 o governo autorizou a expansão da capacidade
da instalação de 3.000 tU para 5.000 tU. Isto foi possível devido ao desenvolvimento tecnológico
de novos recipientes de estocagem, com acondicionamento mais compacto dos elementos
combustíveis, significando que os investimentos em novas câmaras de estocagem podem ser
postergados por seis a oito anos.

O depósito SFR está construído a 60 m de profundidade, próximo a usina nuclear
de Forsmark. Dois túneis de 1.000 m levam a duas cavernas de 60.000 m3 para estocagem de
rejeitos de baixa e média atividades. Está sendo realizada um ampliação de 30.000 m3, que
permitirá satisfazer as necessidades até o ano 2010. Até o final de 1989 tinham sido depositados
cerca de 3.550 m3 de rejeitos, a maioria proveniente de centrais nucleares. A empresa de energia
elétrica estatal Vattenfall opera esta instalação. A experiência com esta intalação tem sido excelente
e a dose ocupacional extremamente baixa (cerca de 0,3 man-mSv em 1989).

O projeto de referência para o depósito final para rejeitos de vida longa envolverá o
acondicionamento do elementos combustíveis em recipientes de cobre com paredes espessas,
depositando posteriormente os mesmos a cerca de 500 m de profundidade em rocha cristalina. Este
rejeito ficará isolado do meio ambiente por várias barreiras sucessivas, seguindo o princípio da
"defesa em profundidade": a massa de rocha, uma camada de bentonita, um recipiente de cobre
altamente resistente à corrosão, com paredes de 10 cm de espessura, e a baixa solubilidade do
elemento combustível. Utiliza-se uma tecnologia relativamente simples e materiais naturais para a
garantia de perfomance em períodos de tempo geológicos. Dez sítios foram analisados em detalhes
desde 1977. Três sítios potenciais serão a seguir escolhidos para estudos preliminares até 1996,
com início de caracterização final em 1996, e solicitação da licença de construção em 2000.

30 mSV=um mili-Sievert. O Sievert (SV) é uma unidade de medida de dose equivalente de radiação.
Para maiores detalhes veja outra publicação desta série 111
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ó.Opinião pública

As pesquisas de opinião pública realizadas em 1994 indicam que a maior parte da
polulação é favorável a permanência da energia nucleoelétrica no país (56% a favor e 41% contra).
O futuro energético da Suécia e, particularmente, o futuro do programa nuclear sueco serão parte
integrante do debate político durante todo o ano de 1997.
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Tabela-S-I

USINAS NUCLEARES SUECAS

Empresa
usina

Vattenfall

Ringhals 1
Ringhals2
Ringhals 3
Ringhals 4

OKGAB

Oskarshamnl
Oskarshamn 2
Oskarshamn 3

Sydkraft AB

Barseback 1
Barsebâck 2

Forsmark
Kraftgrupp AB

Forsmark 1
Forsmark 2
Forsmark 3

| TOTAL

Capacidade (MWe)
bruta

825
914
960
960

462
630

1205

615
615

1006
1006
1200

10398

líquida

795
875
915
915

442
605

1160

600
600

968
969

1158

Início de
construção

ano-mes

1969-02
1970-10
1972-09
1973-11

1966-08
1969-09
1980-05

1971-02
1973-01

1973-06
1975-01
1979-01

Operação
Comercial

ano-mes

1976-01
1975-05
1981-09
1983-11

1972-02
1975-01
1985-08

1975-07
1977-07

1980-12
1981-07
1985-08

Fator de
Capacidade
acumulado
até 1990

64,3 %
58,4 %
62,8 %
74,5 %

69,3 %
76,2 %
79,9 %

75,6 %
80,6 %

76,6 %
74,8 %
80,0 %

10002 1

As usinas Ringhals 2,3 e 4 são com reatores do tipo PWR da Westinghouse. Todas as
demais usinas suecas empregam os reatores do tipo BWR da ASEA-Atom.
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Tabela-S-II

Produção de energia elétrica na Suécia

Ano

Fonte

Hidráulica
Eólica
Nuclear
Fóssil

TOTAL

1991

TWh

62,3
(*)
73,5
6,7

142,5

%

43,7

51,6
4,7

100,0

1992

TWh

72,7
(*)

60,8
7,5

141,0

%

51,6

43,1
5,3

100,0

1993

TWh

73,3
(*)
58,9
8,6

140,8

%

52,1

41,8
6,1

100,0

1994

TWh

58,0
(*)
70,2
9,5

137,7

%

42,1

51,0
6,9

100,0

1995

TWh

67,1
(*)
66,7
9,5

143,3

%

46,8

46,6
6,9

100,0

(*) valor muito pequeno
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BÉLGICA

1 .Introdução

Com uma área de 30.818 km2, um pouco maior do que o Estado de Alagoas
(27.731 km2), e com uma população de 10 milhões de habitantes, a Bélgica é um dos menores e
dos mais densamente povoados países europeus. Os limites do país são o Mar do Norte a noroeste,
a Holanda ao norte e nordeste, a Alemanha a leste, O Grande Ducado de Luxemburgo a sudeste e
a França a oeste e sudoeste.

A história socio-econômica do país é caracterizada pela separação geográfica entre
a população de idioma francês, os valoes, habitantes da Valônia, ao sul e a população de dialeto
neerlandês, os flamengos, habitantes de Flandres, ao norte. A capital, Bruxelas, no centro do país é
bilíngüe. Há também uma pequena população de idioma alemão no sudeste do país.

A Bélgica é um país de democracia parlamentar com uma monarquia constitucional
e hereditária. O país é dividido em três comunidades, a de idioma francês, a de idioma neerlandês e
a de idioma alemão, e em três regiões, a Valônia, Flandres e a capital Bruxelas. Cada região e
comunidade tem o seu próprio governo e parlamento eleito, assumindo, por delegação do governo
central, importantes responsabilidades. As comunidades tratam de assuntos culturais e as regiões de
assuntos econômicos e ambientais.

O parlamento nacional é constituído de um Senado e de uma Câmara de
Deputados, cujas representações tem diminuído em função do processo de federalização do país,
em andamento desde 1988. Os membros da Câmara dos Deputados e a maior parte dos senadores
são eleitos. As responsabilidades do governo federal e do parlamento federal cobre todos aqueles
assuntos não delegados especificamente às comunidades e regiões, tais como política externa,
segurança nacional, etc.

2. A energia nucleoelétrica na Bélgica

Em 31 de dezembro de 1995 estavam em operação na Bélgica 7 unidades
nucleares com uma capacidade líquida instalada de 5.631 Mwe. Em termos de unidades
nucleoelétricas em operação, esta situação esta inalterada desde 1985, quando entraram em
operação as últimas unidades. A capacidade do parque nuclear entretanto aumentou neste período,
devido a melhoria técnica das unidades (troca de gerador de vapor, com auemnto de potência,
etc). Em 1995 a produção de energia nucleoelétrica foi de 39,20 TWh líquidos (38,2 TWh em
1994 , 39,5 TWh em 1993 e 40,9 TWh em 1992), representando 55,5% do total de energia
elétrica produzida no país por todas as fontes (55,8% em 1994, 58,9% em 1993) e cerca de 23%
do suprimento de energia primária. Em termos relativos à produção elétrica total, a Bélgica, com
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cerca de 56%, é o terceiro país do mundo que mais utiliza a energia nucleoelétrica, após a Lituânia
(86%) e França (76%). O desempenho médio do parque nuclear é muito bom com um fetor de
capacidade médio de 79,1% em 1994 e 79,2% em 1995. Todas as usinas nucleares na Bélgica
empregam os reatores à água leve pressurizada do tipo PWR.

3. A energia elétrica na Bélgica

A situação energética na Bélgica é caracterizada pelo alto consumo de energia
primária per capita e sua, praticamente, total dependência de importação de combustível. O país
não possui reservas de gás, de urânio ou de petróleo. O seu potencial hidrelétrico é muito limitado
e as minas de carvão não são mais economicamente exploráveis.

A demanda bruta de energia elétrica cresceu de 4,5% em 1994 e de 3% em 1995.

A ELECTRABEL, uma empresa de energia elétrica privada, é responsável por
cerca de 90% da geração de energia elétrica no país, sendo o restante gerado pela SPE ("Societé
Cooperative de Production d"Electricite"), uma companhia de utilidade pública governamental, e
autoprodutores. A ELECTRABEL é uma das maiores companhias do país, sendo também o maior
supridor de gás e de TV a cabo.

Em 1994 a capacidade total instalada no país totalizou 14.899 MW, dos quais a
ELECTRABEL responde por 14..319 MW. A produção bruta total de energia elétrica foi 68.563
GWheml994.

A demanda de energia elétrica vem crescendo continuamente desde os últimos 30
anos e a uma taxa de cerca de 4% ao ano desde 1986. Desde 1973 o consumo de energia primária
vem se mantendo praticamente no mesmo nível, mas o consumo de energia elétrica cresceu desde
aquele ano de cerca de 75%, mostrando que a energia elétrica teve uma penetração importante no
mercado de energia primária, substituindo formas menos eficientes de utilização.

4. O programa nuclear na Bélgica

A primeira usina nuclear com um reator PWR na Europa e a terceira do mundo foi
construída na Bélgica, no Centro de Pesquisas Nucleares de Mol, iniciando a sua operação em
outubro de 1962. Com uma capacidade líquida de 11 MWe, esta usina denominada de BR3, foi
uma unidade de demonstração que durante 25 anos desempenhou um papel extremamente
importante no desenvolvimento da energia nuclear. Esta unidade foi utilizada para, além de
produzir energia elétrica, realizar treinamento e para demonstrar vários modos de operação tais
como o "spectral shift", a utilização de boro e de veneno queimável para controle de longo prazo
de reatividade. Foi também o primeiro reator térmico a demonstrar na prática a reciclagem de
plutônio em um conjunto de combustível com oxido misto. A usina parou de operar em junho de
1987 e está sendo utilizada, no momento, para demonstração das técnicas de descomissionamento.
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Após este desenvolvimento independente inicial, decidiu-se depois pelo
desenvolvimento conjunto com a França. A ELECTRABEL tem uma participação de 50% na
"Societé dTEnergie Nucléaire Franco-Belge des Ardennes-SENA", a empresa que construiu e
operou Chooz A, uma usina PWR de 320 MWe localizada na França, que operou de abril de 1967
a outubro de 1991.

As sete unidades nucleares atualmente em operação na Bélgica podem ser
agrupadas em dois grupos segundo o desenvolvimento tecnológico:

m Primeira fase (1974-75), envolvendo a construção de Doei-1 e 2 e Tihange-1;

As unidades geminadas de Doel-1 e 2, com 392 MWe líquidos cada,
possuem uma sala de turbinas comum e uma sala de controle comum, bem
como os prédios auxiliares. Doei está situada no estuário do Schelde,
próximo a Antuérpia;
Tihange-1, uma unidade de 870 MWe líquidos, possue duas turbinas e
pertence,a companhia franco-belga SEMO com participação igualitária da
EDF e Electrabel. Esta unidade atingiu a marca dos 100.000 GWh gerados
em 14 de fevereiro de 1992 Tihange situa-se no Rio Meuse, entre Liège e
Namur. Em 1992 a EDF permitiu o aumento da participação da
ELECTRABEL em Tihange para 67,53%, até março de 1977, para
compensar a perda de energia com a decisão de encerrar prematuramente a
operação da unidade de Chooz A. Estas unidades passaram por um
processo importante de renovação, devido a uma revisão de segurança
iniciado em 1985, principalmente para aumentar a resistência sísmica e
proteção a efeitos externos.

u Segunda fase (1982-85), envolvendo a construção das unidades de Doel-3 e 4 e de
TÍhange-2 e 3.

Doel-3 e Tihange-2 são unidades de 900 MWe líquidos, com três circuitos
("loops") de refrigeração e sistemas especiais de segurança projetados
contra acidentes externos como explosão de gás e queda de aviões;
Doel-4 e Tihange-3 são unidades de 1010 e 1020 MWe líquidos
respectivamente, semelhantes a Doel-3 e Tihange-2 em projeto e "layout".

Todas as unidades nucleares belgas, todas elas PWRs, possuem contenção dupla.

As quatros últimas unidades pertencem a ELECTRABEL, com 96%, e a SPE com
4 % e são operadas pela ELECTRABEL.

A ELECTRABEL participa também em desenvolvimento de reatores
rápido no âmbito europeu (KALKAR, projeto este descontinuado e no Superphénix).
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Todas as unidades nucleares belgas foram construídas por consórcios
compostos de empresas belgas e estrangeiras. Os membros belgas dos consórcios foram "Ateliers
de Construction Electrique de Charleroi-ACEC" e Cockerill Mechanical Industries-CMI" (Tabela-
B-I).

As centrais nucleares belgas sempre operaram bem, estando classificadas
entre as centrais com melhores fatores de disponibilidade e de capacidade a nivel mundial (Tabela-
B-I). Até julho de 1993 o fator de capacidade acumulado médio do parque nuclear belga era de
81,1%. Em 1993 o fator de capacidade médio de todas as usinas nucleares belgas foi de 82,7%,
apesar da troca dos geradores de vapor de Doel-3. Em 1994 o fator de capacidade médio foi de
79,1% apesar de uma longa parada de Doel-4 para reparo de tubulação de geradores de vapor. Em
1995 o fator de capacidade médio do parque foi de 79,2%. Em julho de 1993 Doel-1 e Doel-2
entraram no seleto grupo de usinas nucleares que supriram 100 bilhões de kWh durante as suas
vidas operativas.

Esta boa performance decorre:

m da longa experiência concentrada nos reatores do tipo PWR;

m busca incessante visando a uma alta disponibilidade durante todas as fases de
projeto, construção e operação (por exemplo utiliza-se sistemas redundantes não
só por razões de segurança mas também por razões de disponibilidade da usina)

m da qualificação de mão de obra e supridores de equipamentos do país;

m do treinamento constante do pessoal de operação (adota-se, por exemplo sete
equipes de turnos para facilitar o treinamento, e utilização intensa de três
simuladores, um simulando as usinas de Doei 1 e 2, outro Doei 4 e outro a usina de
Tihange, situados nos respectivos sítios);

m de um contato estreito entre a empresa de energia elétrica e o projetista, a
TRACTEBEL;

m da confiança mútua estabelecida com as agências reguladoras.

Em 1993 foram trocados os três geradores de vapor de Doei 3 pela
SIEMENS em um prazo recorde de 44 dias31. Os novos geradores de vapor que permitiram um
aumento da capacidade da unidade de 10%, foram projetados e supridos pela SIEMENS/KWU e
construidos pela Equipos Nucleares S.A (ENSA) da Espanha em associação com a CMI.

Uma oitava unidade nuclear estava planejada, com uma participação
igualitária com a EDF, e com 1.430 MWe. A preparação do sítio para esta unidade em Doei

31 Um dos gerentes de área do grupo de gerenciamento do projeto foi um engenheiro da NUCLEN,
trabalhando no âmbito de um contrato em que a SIEMENS utiliza mão de obra especializada da
NUCLEN.
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chegou a ser iniciada em 1987, tendo sido fixado a data de comissionamento para 1996.
Entretanto, em dezembro de 1988, o Governo Belga decidiu postergar indefinidamente a
construção desta unidade (Doei 5).

Posteriormente foi aprovado pelo governo um novo plano de expansão que
contempla:

m uma participação de 25% nas unidades francesas de Chooz-Bl e B2, cada
uma com 1.455 MWe líquidos, situadas próximo à fronteira belga, sendo a
participação belga dividida entre a Electrabel (66,6%) e SPE (33,3%). A
primeira destas unidades entrou em operação em 1996 e a segunda deve
ser sincronizada em 1997.

m o comissionamento, em 1994, de duas usinas de ciclo combinado a gás de
460 MWe.

m o comissionamento de mais duas usinas de ciclo combinado, uma de 460
MWe e outra de 350 MWe em 1996.

m o comissionamento de pelo menos uma usina ciclo combinado de 350 MWe
em torno de 1998.

O plano vigente do setor ellétrico (1995-2005) propõe atender a expansão
esperada com uma usina de ciclo combinado (53%), por usinas a carvão (29%) e pela participação
nas unidades nucleoelétricas francesas de Chooz B (18%). As Tabela-B-II e Tabela-B-III, detalham
este plano.

5. A indústria nuclear na Bélgica

Além das empresas de energia elétrica operadoras das usinas nucleares já
descritas anteriormente, descreve-se a seguir os principais agentes atuando nas diversas áreas de
suprimento de equipamentos, serviços e ciclo do combustível.

As atividades de engenharia nuclear são desenvolvidas pela TRACTEBEL e
BELGONUCLEAIRE e comercializadas por uma subisidiária das duas, a BELGATOM
(TRACTEBEL 80%, BELGONUCLEAIRE 20%). As atividades de engenharia cobrem os
estudos de pré-projeto, as atividades de firma de engenharia e consultoria, treinamento de pessoal e
transferência de tecnologia. A BELGATOM está envolvida em projetos nucleares de mais de dez
países.

As atividades de Pesquisas e Desenvolvimento (P&D) na área nuclear são
coordenadas pelo Ministério de Assuntos Econômicos e desenvolvidas na sua maior parte pelo
Centro de Pesquisas Nucleares de Mol. As atividades de P&D concentram-se nas áreas de
experimentos de segurança de reatores, disposição de rejeitos radioativos, descomissionamento de
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usinas e proteção radiológica. O Laborelec, um laboratório central de pesquisas das empresas de
energia elétrica ELECTRABEL e SPE é responsável por P&D na área de suporte operativo das
usinas nucleares.

Existe um complexo de fabricação de combustíveis em Mol-Dessel. A
fabrica de elementos com óxidos mistos de urânio e plutônio (MOX) pertence e é operada pela
BELGONUCLEAIRE. A fabrica de elementos com óxidos de urânio pertence ao grupo francês
FBFC. A SYNATOM, uma subsidiária da ELECTRABEL e do governo, através do
SNI-NIM("Societé Nationale dTnvestissement-Nationale investerings-maatschappij") é responsável
pelo suprimento de urânio enriquecido e pela gestão do combustível irradiado de todas as usinas
nucleares belgas.

Em 1995 a Belgonucléaire produziu 30 toneladas de combustível de óxidos
mistos (MOx) para utilização em reatores PWRs belgas e e alemães (32 t em 1994 e 36,3 t em
1993). Desde 1988 quando começou a fabricação de combustíveis MOx em base industrial a
fabrica de Dessel, com capacidade de 35 tMP/ano, produziu cumulativamente mais de 270 t de
combustível MOx, o que coloca a Belgonucléaire como o fabricante de maior experiência deste
combustível. A FBFC International fabricou, por sua vez, em sua fábrica de Dessel com capacidade
de 400 tU, 350 toneladas de combustíve. 650 elementos combustíveis foram fornecidos ao
mercado europeu.

A ONDRAF/NIRAS, a Agência Nacional de Gestão de Rejeitos
Radioativos e Materiais fisseis, é por lei, responsável pela gestão segura de todos os rejeitos
radioativos produzidos no país, inclusive pelo seu transporte, tratamento, acondicionamento,
armazenamento e disposição. A BELGOPROCESS, uma subsidiária da ONDRAF/NIRAS, realiza
o tratamento de rejeitos, acondicionamento e armazenamento em Mol-Dessel. Esta companhia
gerencia, também, o sítio da EUROCHEMIC. A ONDRAF/NIRAS colocou em operação em
1994 a primeira fase (rejeitos vitrificados de alta radioatividade) da instalação de armazenamento de
rejeitos de alta radioatividade oriundos do reprocessamento na usina francesa de La Hague de cerca
de 6301 de combustível irradiado nas usinas nucleoelétricas belgas.

A TECHNUBEL (Belgonucléaire 50%, Fabricom 50%) presta serviços nas
áreas de manutenção e descontaminação.

A TRANSNUBEL (Belgonucléaire 75%, Transnucléaire 25%) presta
serviços na área de transporte de materiais nucleares.

A indústria nuclear belga supriu mais de 85% dos equipamentos das usinas
e instalações nucleares do país. O Sistema Nuclear Gerador de Vapor ("NSSS") foram supridos
pelos grupos da Westinghouse e Framatome associados com a ACEC e Industria Mecânica
Cockerill (CMI). Os vasos de pressão dos reatores, a partes internas do reator, as bombas do
primário, os geradores de vapor, os pressurizadores, as tubulações e a instrumentação e controle
foram fabricados na Bélgica. Os fabricantes destes itens também participam na manutenção das
usinas e atuam no exterior.
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A AIB-Vinçotte Nuclear é o órgão licenciador por delegação das
autoridades belgas para realizar a avaliação de segurança e inspeções nas usinas nucleares. A
CORAPRO é o órgão licenciador no que se refere às instalações do ciclo do combustível e
instalações de pesquisas e desenvolvimento.

6. Opinião pública

Uma pesquisa de opinião realizada em outubro de 1990 mostrou que 37%
da população estava a favor da energia nuclear, 33% contra e 30% não se manifestaram. Isto
indicava, na ocasião, uma melhoria significativa comparado com os anos que se seguiram ao
acidente de Chernobyl. Não se tem conhecimento de realização de pesquisas de opiniões mais
recentes.
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Tabela-B-I

Unidades nucleares belgas em operação

Unidade

Doell

Doei 2

Tihange 1

Doei 3

Tihange 2

Doei 4

Tihange3

MWe
brutos

412

412

979

1020

970

1056

1065

Notas

Supridor
do SNGV

Acecowen

Acecowen

Acecowen/
Framatome

Framaceco

Framaceco

Acecowen

Acecowen

Proprietário

Electrabel

Electrabel

SEMO

Electrabel(96%)
SPE (4%)

Electrabel(96%)
SPE (4%)
Electrabel(96%)
SPE (4%)
Electrabel(96%)
SPE (4%)

Início de
construção

. 1969

1971

1969

1974

1975

1978

1977

Todas as unidades são PWR e operadas pela ELECTRABEL
Acecowen = ACEC + Cockerill + Westinghouse
SEMO ("Societé Belgo Française dEnergie Nucléaires Mosane") =

ELECTRABEL 50% + EDF 50%
Framaceco = FRAMATOME + ACEC + Cockerill

0 íàtores de capacidade
até o final de 1993.

Operação
comercial

2/75

12/75

10/75

10/82

06/83

07/85

09/85

fator de
capacidade
acumulado

81,8 %

75,7 %

77,4 %

82,9 %

82,2 %

81,4%

85,9 %

í acumulada referem-se ao período de início de operação de cada usina
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Tabela-B-H
Necessidade de expansão entre 1995 e 2005

Ano

1995

2000

2005

Demanda

TWh

74,0

82,1

88,5

Geração
Descentralizada

TWh

4,5

6,8

9,0

Geração centralizada

TWh

69,5

75,3

79,5

GW

14,1

14,7

15,2

Tabela-B-ffl
Unidades de geração de base propostas para expansão

Ano (comissionamento)

1996

1997

1998

Total antes de 2000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total depois de 2000

Tipo de unidade

+ 725 MW nucleares ( part .Chooz Bl+ChoozB2)

+ 460 MWgás (Herdkersburg CCGT)
+ 350 MWgás (Gent-RingvaartCCGT)

+ 350 MWgás (CCGT)

+ 1.855 MW

+ 350 MW gás (CCGT)

+ 350 MW gás (CCGT)

+ 400 MW carvão

+ 400 MW carvão

+ 350 MW gás (CCGT)

+ 400 MW carvão

+ 2.250 MW
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ALEMANHA

Há 35 anos atrás, no dia 17 de junho de 1961, a primeira central nuclear
alemã, KAHL (16 MWe, BWR) foi pela primeira vez sincronizada ao sistema elétrico,
constituindo-se em um marco histórico na utilização da energia nuclear na antiga República Federal
da Alemanha. Esta usina pioneira parou de operar definitivamente em 25 de novembro de 1985. A
experiência acumulada durante os 25 anos de operação de KAHL, permitiu a realização de testes
de materiais e aquisição de conhecimentos que culminaram, eventualmente, com a construção das
centrais de grande porte, hoje base do emprego da energia nucleoelétrica na Alemanha, Assim,
seguiram-se a KAHL, em uma primeira fase, a construção de usinas de demonstração na faixa de
300 MWe (Gundrenmmingen A, Obrigheim e Lingen) e em 1967 houve um salto para a faixa dos
660 MWe com o início de construção de Stade e Wuergassen. Com a crise do petróleo de 1973,
saltou-se finalmente para a faixa dos 1200-1300 MWe e, posteriormente, para uma concentração e
padronização em torno do PWR. Entre 1991 e 1995 foram produzidos na Alemanha cerca de
2300 TWh de energia elétrica por centrais nucleares e com isto, neste período, a energia
nucleoelétrica evitou a emissão de mais de 2 bilhões de toneladas de CO2, colaborando assim para
o não agravamento do efeito estufa.

Em 31 de dezembro de 1995, estavam em operação na Alemanha 20
unidades, totalizando 22.017 MWe líquidos instalados. A figura-A-1 indica a localização das
diversas unidades nucleoelétricas em território Alemão. No ano de 1995 a produção líquida de
energia nucleoelétrica foi 145,7 TWh (143 TWh em 1994, 145 TWh em 1993 e 150 TWh em
1992), ou equivalente a a 29,6% de toda a energia elétrica gerada no país no mesmo ano (29,3%
em 1994, 29,7% em 1993 e 30,1% em 1992). Estes dados se referem a nova Alemanha, formada
em 3 de outubro de 1990 pela fusão das antigas República Federal da Alemanha, ou Alemanha
Ocidental, e República Democrática da Alemanha (DDR), ou Alemanha Oriental. Embora desde o
dia 3 de outubro de 1990, com a reunificação da Alemanha, haja apenas uma estrutura institucional,
econômica e legal para o emprego da energia nuclear para fins pacíficos, o programa de centrais
nucleares desenvolveu-se de maneira diferente nas regiões oriental e ocidental do país. A figura-A-2
mostra a estrutura da capacidade instalada e de produção de energia elétrica na nova Alemanha, A
Tabela-A-in mostra a situação em 1992 no que se refere a geração bruta das empresas alemãs de
energia elétrica, isto é não incluindo autoprodutores. Nota-se que a participação nucleoelétrica no
total produzido foi de 34,2%. Esta participação no território da antiga República Federal da
Alemanha atingiu quase 40%. A nova Alemanha ocupa uma área de de 356.900 km2 ,
aproximadamente do tamanho do Estado de Goiás (364.770 km2) e tem uma população de 81
milhões de habitantes.

As usinas em operação na parte ocidental do país, antiga República Federal
da Alemanha(RFA), caracterizam-se por sua alta qualidade e eficiência. Estas usinas foram
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construídas pela SIEMENS/KWU, que domina a tecnologia de construção das usinas nucleares do
tipo PWR e BWR de alta capacidade. Em 1995, sete das 20 unidades nucleares em operação,
produziram mais de 10 TWh de energia elétrica, entre elas Grohnde, a unidade que mais produziu
energia nucleoelétrica no mundo e Grafenrheinfeld, a usina de referência de Angra 2. É de se
chamar atenção que duas destas unidades produzem, por ano, praticamente o mesmo que as 36
usinas do sistema da CEMIG.

A linha dos PWR da SIEMENS/KWU serviu de padrão para as unidades
Angra 2 e 3. Este tipo de usina apresenta características de alta eficiência, que podem ser resumidas
nos seguintes fetos:

* alto fator de capacidade médio do parque nuclear: 83% em 1995, 80% em
1994e 82,6% em 1993;

* alta disponibilidade média acumulada da usina de referência Grafenrheinfeld
e outras construídas posteriormente, conforme indicado na figura A-3;

* alta produção de energia elétrica, sendo que em 15 de 16 anos, como
indicado pela figura A-4, as usinas da SIEMENS/KWU, foram as que
produziram maior quantidade de energia elétrica por unidade;

* somente no ano de 1995, conforme indicado pela figura-A-5, entre as 10
usinas com maior produção de energia elétrica, sete são do tipo dos
empregados em Angra 2 e 3;

Em 1994, a usina de Unterweser atingiu a produção acumulada, desde o
seu comissionamento em 1978, de 150 TWh, o maior valor atingido por qualquer unidade nuclear
no mundo.

Um outro aspecto importante das unidades PWR da SIEMENS/KWU, que
entraram em operação nos últimos anos, é que elas já atendem a maior parte dos requisitos
estabelecidos nos Estados Unidos para o desenvolvimendo dos chamados reatores avançados a
água leve, ALWR ("Advanced Light Water Reactors), sendo de se chamar a atenção aquelas
características ligadas a segurança da usina, (Figura-A-6)

Nos novos estados de Brandenburg e Mecklenburg-Vorpommern em
territórios da antiga Alemanha Oriental, havia cinco unidades nucleares em operação no início de
1990, todas de projeto soviético do tipo WER, o PWR soviético, responsáveis pelo atendimento
de cerca de 10 a 12% da demanda do antigo país. Todas estas cinco usinas foram fechadas por não
atenderem às normas de segurança da antiga República Federal da Alemanha, mais restritas que as
da antiga República Democrática da Alemanha, Durante o ano de 1990 elas produziram 5,3 TWh
ou cerca de 5,3% da produção elétrica da antiga República Democrática da Alemanha, Alemanha
OrientaL
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Na parte ocidental do país, antiga RFA, não há mais centrais nucleares em
construção ou firmente planejadas. No documento publicado pelas empresas elétricas em maio de
1990, foi indicado que decisões para novos investimentos em geração só serão tomadas em torno
de 1995.

Na época da reunificação alemã, havia seis unidades nucleares em diferentes
estágios de construção na parte oriental da Alemanha, quatro em Greifwald (WER-440) e duas
em Stendal (WER-1000). Logo após a reunificação foi realizado uma revisão profunda de
segurança destas usinas que revelou a necessidade de modificações importantes para atendimento
das normas de segurança vigentes na antiga RFA e que continuam em vigor na nova Alemanha. Na
prática isto levou ao fechamento de todas as usinas em funcionamento no antigo território da
Alemanha Oriental e ao cancelamento daquelas em construção. Em março de 1991, as empresas
elétricas da parte ocidental haviam declarado a intenção de construir em Greifswald e Stendal,
centrais modernas do tipo Konvoi. Entretanto, não foi atingido um consenso na VEAG, o grupo
responsável pela produção de energia elétrica no território da antiga DDR, permanecendo a
situação inalterada até o momento.

A despeito da controversa política atual relativa ao futuro da energia
nuclear na Alemanha, as empresas de energia elétrica tem indicado a intenção de manter aberta a
opção de construir novas usinas em futuro próximo. Para atingirem este objetivo a indústria e as
empresas de energia elétrica estão trabalhando em cooperação com parceiros franceses que
permitiu a realização pela NPI de um projeto conceituai aceitável e licenciável em toda a Europa A
NPI-NUCLEAR POWER INTERNATIONAL é uma associação da SIEMENS/KWU e
FRAMATOME, com o objetivo de atuarem em conjunto no mercado internacional. A NPI
objetiva também desenvolver um reator do tipo PWR comum, evolucionário, incorporando as
melhores características dos tipos mais modernos desenvolvidos em cada um dos dois países. Este
novo tipo de usina obedecerá aos requisitos mais recentes de segurança nuclear, segundo a
filosofia de "defesa em profundidade". O projeto básico, a ser desenvolvido em dois anos e meio
(1995-1997) envolverá 1 milhão de homens-hora e custará 200 milhões de DM. O projeto
detalhado deverá estar pronto em 1999.

Foi anunciada em 1995 o encerramento da operação da usina de
Würgassen, que, após 24 anos de operação, tornou-se anti-econômica. O descomissionamento da
usina deverá ser feito de tal maneira que após cerca de 10 anos o sítio voltará ao seu estado inicial.

No que se refere ao ciclo do combustível), foram fechados em 1990
contratos de longo prazo para o reprocessamento de combustível, entre as empresas de energia
elétrica com reprocessadores de combustível da França (COGEMA) e Inglaterra (BNFL), para os
combustíveis descarregados dos PWR. Isto decorre da mudança da política do país, ocorrida em
1989, de não exigir mais a obrigatoriedade de reprocessamento em território alemão, deixando a
critério das empresas de energia elétrica tomar decisões puramente empresariais. No caso, o
reprocessamento na França/Inglaterra se mostrou mais atraente do ponto de vista econômico. Para
a estocagem de rejeitos de baixa atividade está sendo utilizada, desde dezembro de 1993, uma
antiga mina de sal em Morsleben, completamente reformada, e que está recebendo rejeitos de
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diferentes origens e locais. Com esta finalidade também será utilizada uma antiga mina de minério
de ferro em Konrad. Para o rejeito de alta atividade espera-se utilizar uma mina de sal em Gorleben.

A operação das usinas nucleares na Alemanha beneficia o meio ambiente
mundial. De feto pelo uso da energia nuclear em 1995 foi evitada a emissão de 150 milhões de
toneladas de gás carbônico (CO2) na Alemanha, o que corresponde a cerca de um sexto da emissão
total de gás carbônico do país. Desde o início da utilização da energia nuclear na Alemanha em
1961 e até 1995 foram produzidos 2.277 TWh , ficando em conseqüência a atmosfera livre de
mais de dois bilhões de toneladas de CO2, que seriam emitidas caso não fosse empregada a energia
nuclear.

As pesquisas de opinião realizadas em fevereiro de 1994 indicam que 76%
dos alemães aceitam viver com a energia nuclear e estão dispostos a aceitar a continuação da
operação das usinas nucleares e mesmo aceitar a construção de novas usinas. No caso de um
abandono da energia nuclear há uma consciência da necessidade de aumento da importação de
energia e dos preços dos energéticos. Só uma minoria está disposta a aceitar estas conseqüências
negativas.
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Tabela-A-I

O QUADRO ENERGÉTICO NA ALEMANHA EM 1990

ITEM

Energia Primária
- Consumo Total
- Contribuição nuclear

Energia Elétrica
- geração total
- geração nucleoelétrica

UNIDADE

(Mtce)
(Mtce)
(%)

TWh
TWh
(%)

OESTE
(RFA)

389,0
47,3
12,2

451,0
147,3
32,6

ESTE
(RDA)

105,0
2,2
2,1

102,0
5,3
5,2

Tabela-A-II

O QUADRO ENERGÉTICO NA ALEMANHA UNIFICADA
NO PERÍODO 1992 - 1994

ITEM

Energia Primária
- Consumo Total
- Contribuição nuclear

Energia Elétrica
- geração total bruta
- geração nucleoelétrica bruta

- geração total bruta das
empresas de energia elétrica

- participação nuclear
neste total

UNIDADE

(Mtce)
(Mtce)
(%)

TWh
TWh
(%)

TWh
TWh
(%)

1992

481
50,5
10,5

536,6
158,8
29,6

460,8
157,6
34,2

1993

482,4
49,1
10,2

526,0
153,8
29,2

452,0
152,6
33,8

1994

479,8
48,1
10,0

524,0
153,5
29,3

458,0
151,2
33,0

Fonte: Deutsches Atomforum e.v.
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Tabela-A-III

Geração bruta na Alemanha pelas empresas de energia elétrica em 1992
(Não inclui autoprodutores)

1992

Região

Fonte

Nuclear
Linhita
Antracita
Gás natural
Óleo
Hidrelétrica
Outras

TOTAL

Antiga RFA

TWh

157,6
83,6

111,3
19,2
7,0

17,3
3,6

399,6

%

39,4
20,9
27,9
4,8
1,8
4,3
0,9

100,0

Antiga RD A

TWh

_
58,0
0,1
0,8
0,7
1,6

-

61,2

%

_
94,8
0,2
1,3
1,1
2,6

-

100,0

Alemanha

TWh

157,6
141,6
111,4
20,0

7,7
18,9
3,6

460,8

%

34,2
30,7
24,2
4,3
1,7
4,1
0,8

100,0

Fonte: "Vereinigung Deutscher Elektrizitâtswerke,VDEW"-Associação das Empresas de Energia
Elétrica da Alemanha.
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CAPACIDADE TOTAL
121.557 MW

GERAÇÃO
457 TWh

Nuclear
20%

u i

Linhita
20%

Outros
1%

Antracita
28%

Nuclear
33%

Hidro
4%

Linhita
30%

Antracita
26% I

T/PWGEN/035/0624

CAPACIDADE INSTALADA E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ALEMANHA EM 1994
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Segurança Fequência de fusão do núcleo 1 / a

Grace period min

09.11.93

Objetivos do Estado da arte Estado da arte
EPRI1) ( Convoy) (Angra 2 + 3 )

1 x

>20

2.7 x

>30

5.5x10*

>30

Operação Troca de combustível

Comprimento de ciclo

dias

meses

tamboresRejeitos sólidos de baixa
atividade
Taxa de dose para pessoal homem-

Sievert/a

Partida e desligamento h

Carga em rampa entre %min
50-100%
Desligamentos não planejados n/a

• l J * _

385 2 I 1 '

I, >

24 [ ;'s

1 [

20

12-18

105

0.3

20/13

> 5

20

12-18

105

<2

20/13

> 5

l

Construção Prazo de construção
( primeiro concreto - fim
do teste de operação)

1) Documento de requisitos das concessionárias. 3) Valor médio.

2) Corresp. a 2500 ff/a em tambores de 200I. 4) Possivel.

meses 57

Objetivo atingido S superado

TT-C272-33

Objetivos de desenvolvimento para os reatores avançados a água (ALWR)
nos Estados Unidos e estado atual dos projetos Convoy da Alemanha,
Angra 2 e 3 no Brasil.
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INDIA

1 .A economia na India

A India é o sétimo maior país do mundo em termos de extensão territorial
(3.268.090 km2) e o segundo em termos de população, 846 milhões de habitantes em 1991, cerca
de 900 milhões em 1995. Isto leva a uma das maiores concentrações populacionais do planeta com
cerca de 280 pessoas por quilômetro quadrado, comparado com a média mundial de 118 pessoas
por quilômetro quadrado.

A índia situa-se acima do Equador, sendo cortada pelo Trópico de Cancer,
e no sul da Asia, na chamada Península da índia. O país, separado da maior parte da Asia pela
Cordilheira do Himalaia, constitui-se essencialmente em um sub-continente. Ao leste fica a Baia de
Bengala e ao oeste o Mar Arábico, ambos partes do Oceano Indico. A costa do país é de 5.600 km.
A índia fez fronteiras, ao longo de 15.000 km, com o Paquistão a noroeste, com a China, Nepal e
Butão ao norte, com Burma e Bangladesh ao leste

A índia é formada por uma união de 21 estados e oito territórios. A
constituição vigente no país foi promulgada em 26 de janeiro de 1950, seguindo-se à independência
da Grã-Bretanha em agosto de 1947. O poder executivo é constituido de um presidente, de um
vice-presidente e de um conselho de ministros presidido pelo primeiro ministro. O parlamento é
constituido de duas câmaras, o Conselho de Estados e a Casa do Povo. O Presidente da República
é eleito por um colégio eleitoral composto dos membros eleitos das duas casas do parlamento e das
assembléias legislativas dos estados. O Vice-Presidente é também eleito por um colégio eleitoral
composto das duas casas do parlamento.

Nas várias regiões do país existem várias raças e línguas. Mais de 80% da
população é constituida de Hindus. O Hindi é a língua oficial do país e a mais falada. O inglês é
também utilizado com fins oficiais. A economia indiana é praticamente de planejamento
centralizado e o suprimento de energia elétrica, como outras industrias essenciais, estatal e
fortemente subsidiado. O carvão, por exemplo, é transportado por via ferroviária a preços
inferiores ao custo da operação.

O produto interno bruto na índia é de cerca de Rs 500.000 crores, ou seja
500 bilhões de Ruppees (um crore é igual a um milhão de Ruppees), cerca de US $ 250 bilhões a
preços correntes de 1991. A renda per capita é de Rs 8.500/capita ou seja cerca de US $
425/capita. O crescimento populacional no período de 1981 a. 1991 foi de 2,1 % ao ano. O
crescimento da população é de cerca de 14 milhões de pessoas por ano. Cerca de 70% da
população vive no interior. Com o processo de industrialização está começando um processo de
urbanização.

Cerca de 43% do suprimento energético total do país é feito por fontes de
energia não convencionais (estéreo de gado, resíduos de agricultura e lenha). O consumo per-capita
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anual de energia elétrica na índia é extremamente baixo, da ordem de 300 kWh/capita, comparado
com cerca de 10.000 kWh/capita nos Estados Unidos, 5.000 kWh/capita na Europa e 1.600
kWh/capita no Brasil. O consumo esperado para 2000 é de cerca de 400 kWh/capita, ainda baixo.

2. O Sistema elétrico

2.1. Organização

O setor elétrico indiano é praticamente estatal, sendo fortemente regulado
pelo Ministério de Energia Elétrica ("Department of Power"). As tarifes são fortemente
subsidiadas, principalmente, na agricultura, um setor politicamente sensível. O Ministério de
Energia Elétrica, com diretrizes da Autoridade Central de Energia Elétrica ("Central Electricity
Authority"), parte da Comissão do Planejamento do Estado ("State Planning Commission"), é
responsável pela política do setor. A maior parte dos projetos é financiada pelo goveno central,
embora haja um incentivo cada vez maior para participação de companhias privadas no setor.

Cada estado possui a sua companhia de energia elétrica ("State Electricity
Board-SEB") responsável pela geração e distribuição de energia elétrica. A geração é dividida entre
os diversos SEBs, responsáveis por 71% de toda a capacidade elétrica instalada, a Companhia
Nacional de Energia Hidroelétrica ("National Hydroelectric Power Corporation") e a Companhia
Nacional de Energia Termoelétrica ("National Thermal Power Corporation"), estas duas últimas
estatais responsáveis por 25% da capacidade instalada e por companhias privadas, responsáveis por
4% da capacidade instalada no país. Entretanto as companhias do governo central estão sendo
responsáveis por cerca de 40% da expansão do setor.

A Companhia Nacional do Sistema Elétrico ("National Grid Power
Corporation") é responsável pela transmissão em alta tensão. Não existe um sistema nacional
totalmente interligado, somente sistemas regionais.

2.2. Capacidade instalada

A capacidade instalada do sistema de geração na índia operado pelas
empresas de energia elétrica cresceu a uma taxa de 9,8% por ano, em média, no período 1950-
1990. Em 1994 o crescimento da demanda de energia elétrica foi de cerca de 8%. No final de 1990
a capacidade instalada no país era de 64.000 MWe, da qual mais da metade foi acrescentada na
década de 1980. Dos 76.500 MWe da capacidade instalada em março de 1994, cerca de 2% era de
centrais nucleoelétricas, 71% de térmicas convencionais, principalmente carvão e 27% de
hidrelétricas 32 (Figura-I-1). Entre março de 1993 e março de 1994, o suprimento de energia
elétrica total foi de 324 TWh, sendo 72% por usinas térmicas, a maioria a carvão. O plano
qüinqüenal vigente (1992-1997) previa a instalação de 44GW que se traduzirá na prática em cerca
de 30 GW.

32 Por ocasião da independência da índia em 1947 a capacidade elétrica instalada no país era de
apenas 1.360 MW
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O potencial hidrelétrico é de cerca de 85.000 MWe, localizado na sua maior
parte no Himalaia, dos quais cerca de 24% estão em operação ou construção. A utilização do
restante do potencial torna-se cada vez mais difícil. Estão também identificados 56 sítios para
instalação de usinas reversíveis (de bombeamento) em um total de 94.000 MWe. As reservas de
carvão são importantes, da ordem de 195 bilhões de toneladas. Entretanto cerca de 70% destas
reservas localiza-se nos estados do nordeste do país, Bihar, Orissa e Bengala Oriental. O problema
principal da utilização do carvão está ligado à logística do transporte das minas para as usinas. A
maior parte do carvão tem um alto teor de cinzas, tornando antieconômico o seu transporte.
Existem reservas limitadas de linhita, de cerca de 20 bilhões de toneladas, no sul do país (Tamil
Nadu), que são utilizadas em usinas de boca de mina. Os problemas ambientais ligados à utilização
do carvão começam também a surgir na índia podendo limitar o seu uso.

Há um programa de energia renovável em desenvolvimento , sendo parte
dele uma usina eólica de 10 MW em operação no Estado de Gujarat

A estrutura de geração mudou muito a partir de 1970. No início da década
de 70 as usinas hidrelétricas respondiam por mais de 80% da capacidade instalada no país. Esta
participação caiu no início da década de 80 para 67% e para 29% no início desta década de 90.
Uma das razões para esta mudança de estrutura é que devido às grandes necessidades de acréscimo
de capacidade no pais preferiu-se dar prioridade a construção de térmicas convencionais cujo
período de implementação sempre foi menor do que os das hidrelétricas no contexto indiano,
ligado principalmente a programas de padronização dos grandes equipamentos termelétricos o que
não é possível com usinas hidrelétricas, específicos para cada caso.

O suprimento de energia elétrica na índia é caracterizado por deficits de
ponta e de energia. Em 1990 tinha-se um déficit de cerca de 9.300 MW de ponta e 15.000 GWh de
energia Em 1994 o déficit em termos de suprimento de energia foi de 10% em média no ano e de
23% nos períodos de ponta. Esta situação deve persistir durante os próximos anos devido a
insuficiência de recursos financeiros, sendo uma das causas uma política tarifaria inadequada.
Outro fator importante é a baixa disponibilidade das unidades térmicas convencionais devido a uma
série de complexos fatores, entre eles, a baixa qualidade do carvão indiano, a inexistência de
instalações para processamento de carvão, a inexistência de mão de obra qualificada, insuficiência
de equipamentos de controle. O problema é agravado pelas condições pouco confiáveis do sistema
de transmissão e distribuição, muitas vezes incapaz de levar a energia, quando disponível, aos
pontos de consumo.

A capacidade instalada de autoprodutores é de cerca de 10-11 % da
capacidade total instalada no país. Contudo a sua utilização caiu de 3.500 kWh/kW em 1970 para
menos de 2.500 kWh/kW atualmente.

O novo plano qüinqüenal (1997-2002), que objetiva uma capacidade
instalada de 140 GW no final do período, não eliminará os deficits de energia atuais. O plano
incentiva uma maior utilização de gás natural (GNL) importado. O objetivo é ter uma participação
das usinas a gás de cerca de 12% no total da capacidade instalada em 2000
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2.2. A energia nucleoelétrica

O programa nucleoelétrico e a pesquisa e desenvolvimento na área nuclear
são controlados pelo Primeiro Ministro, através da Comissão de Energia Atômica ("Atomic Energy
Commission-AEC") e do "Department of Atomic Energy-DAE". O presidente da AEC é também
secretário do DAE. A AEC foi estabelecida em 1948 pela Lei de Energia Atômica. A AEC tem
controle completo de todas as atividades relacionadas com a utilização pacífica da energia nuclear,
incluindo a formulação de políticas para implementação pelo DAE. A AEC também é responsável
pela segurança nuclear através de seu "órgão regulador, o "Atomic Energy Regulatory Board-
AERB". O DAE, estabelecido em 1954, opera através várias divisões e companhias, sendo
responsável por pesquisa e desenvolvimento, exploração e produção de urânio, projeto e
fabricação de elementos combustíveis, projeto, construção e operação de usinas de fabricação de
água pesada e de usinas nucleares.

Em 31 de dezembro de 1995 a índia tinha dez unidades nucleares em
operação, totalizando uma capacidade nucleoelétrica instalada líquida de 1.695 MWe líquidos,
responsáveis por 1,9 % do total da geração de energia elétrica no país. Na mesma época estavam
em construção mais quatro unidades totalizando uma capacidade instalada líquida de 808 MWe.
Estas unidades em operação e construção estão agrupadas em vários sítios conforme indicado na
Tabela-I-I, sendo os principais Tarapur, Rajastham e Kalpakkam. Todas as unidades nucleares
indianas, com exceção de Tarapur, são do tipo PHWR, reator a urânio natural e moderado e
arrefecido a água pesada. Estes reatores são, por razões técnicas, de pequena ou média potências.
A capacidade máxima deste tipo de usina está na faixa dos 700 MWe, a nível mundial. Na índia, o
padrão atual é de 200 MWe (Tabela-I-I)

Com as reservas locais de urânio, cerca de 70.000 t U3Og, a índia pode
instalar um programa total de 10.000 MWe. Adicionalmente a índia possui reservas importantes de
tório, cerca de 360.000 t, cujo potencial de utilização é muito maior do que o urânio, mas que
depende do desenvolvimento do ciclo de combustível com base no tório, não utilizado em nenhum
outro país. A existência deste recursos definiu a base do desenvolvimento tecnógico futuro das
usinas nucleares no país. A índia possui um programa de P&D na área do ciclo de Tório que é,
praticamente, o único no mundo.

O objetivo a longo prazo é se atingir uma capacidade nucleoelétrica
instalada de 30.000 MWe em centrais nucleares no ano 2020.

Há sinais de que a industria nuclear na índia está se orientando com sucesso
visando uma exploração comercial. Assim, em 1987, a responsabilidade pela construção e operação
das usinas nucleares passou do Ministério de Energia Atômica ("Departament of Atomic
Energy-DAE") para uma companhia quase que inteiramente comercial, a Companhia de Energia
Nuclear ("Nuclear Power Corporation-NPC"). Com esta nova organização a NPC pode obter
financiamento privado, tomar decisões independentes no tocante a investimentos e operação e
dispor de uma margem de lucros. Segundo declarações da companhia, ela teve lucros nos três
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primeiros anos de operação de cerca de US $ 30 milhões, vendendo energia elétrica a preços
similares aos das usinas a carvão.

A pesquisa de urânio começou na índia em 1949 e no momento há um
intenso programa de exploração de urânio e tório. A Divisão de Minerais Atômicos (Atomic
Minerals Division") do Ministério de Energia Atômica ("Department of Atomic Energy-DAE") foi
estabelecido em 1950 e opera centros regionais de pesquisa e exploração. A Companhia de Urânio
da India ("Uranium Corporation of India-UCIL") é responsável pela mineração e produção de
concentrados de urânio. A Companhia de Terras Raras ("India Rare Earths-IRE") é responsável
pela mineração de terras raras e produção de tório. Estas duas companhias são subsidiárias do
DAE. A UCIL possui a sua principal mina e usina de concentração de urânio em Jaduguda. Esta
unidades começaram a operar em 1968. Em 1992 este complexo produziu 115 tU oriundas de
Jaguduga e 45 tU oriundas dos rejeitos das minas de cobre de Mosaboni, Rakha e Surda. O
concentrado de urânio produzido é levado para o complexo de combustível de Hyderabad.

O Complexo do Combustível Nuclear localizado em Hyderabad produz
elementos combustíveis e componentes de zircaloy do núcleo de todos os reatores de potência. No
complexo existem instalações para a conversão do concentrado de urânio ("yellow-cake") em
oxido cerâmico de urânio natural e hexafluoreto de urânio enriquecido em oxido de urânio
enriquecido. Fabrica-se também no complexo pastilhas de UO2 sinterizadas e tubos de aço
inoxidável sem costura A capacidade da fabrica de elementos combustíveis de reatores PHWR é
de 300 t MP por ano e combustível de reatores BWR, de 25 t MP por ano, utiizando urânio
enriquecido importado, para atendimento das necessidade da única usina BWR com reator a urânio
enriquecido do país. No momento há uma série de projetos em desenvolvimento, incluindo uma
nova instalação de zircaloy com a capacidade de íàbricação de 80 t/a de tubos e componentes, uma
fabrica de esponja de zircônio com capacidade de 300 t/a, em Palayakayal no Estado de Tamil
Nadu, uma instalação para produção de esponja de titânio com capacidade de 1000 t/a e uma usina
de produção de magnésio com capacidade de 1500 t/a., uma nova instalação para produção de
oxido de urânio com capacidade de 670 t/a de pastilhas de UO2 e uma nova fabrica de elementos
combustíveis com capacidade de 6001 MP/a, estas duas últimas em Hyderabad.

A índia é também produtora de água pesada, produto indispensável para o
tipo de usinas adotado no país, possuindo oito pequenas usinas que utilizam três diferentes
processos, o de troca isotópica envolvendo sulfeto de hidrogênio (" hydrogen sulfide exhange"), o
de troca isotópica com amoniaco ("ammonia exchange") e a distilação a vácuo (Tabela-I-Ü). A
capacidade de produção é de 655 t/a, que é adequada para o atendimento doméstico. A água
pesada produzida pelo país está sendo também exportada, principalmente para ser utilizada em
reatores a água pesada da República da Coréia e da Romênia. O preço da água pesada é similar ao
de água pesada suprida pela China e pelo Canadá a República da Coréia, cerca de US $ 230/kg. O
contrato com a Coréia envolveu o fornecimento de 100 toneladas de água pesada para a usina de
Wolsung. e o contrato com a Romênia, 350 toneladas para a usina de Cernavoda.

A índia possui uma política firme de reciclagem de combustível, tendo
comissionado em Trombay uma usina de reprocessamento em escala piloto em 1994, com a
capacidade de 10 tMP/a. Esta usina atualmente tem a capacidade de reprocessar 30 t MP/a e foi
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utilizada para reprocessar o combustível de reatores de pesquisa do Centro de Pesquisas de
Bhabha. Uma segunda usina de reprocessamento com a capacidade de 100 tMP/a foi colocada em
operação em 1969 e está sendo utilizada para reprocessar o combustível irradiado de Tarapur,
Rajasthan e Madras. Uma terceira usina de reprocessamento com a capacidade de 125 tMP/a está
no final de construção em Kalpakkam, com o objetivo principal de suprir o combustível dos
reatores superregeneradores próximos. Uma instalação de vitrificação dos rejeitos de alta
radioatividade do reprocessamento está em operação em Tarapur. Outras duas estão em
construção em Trombay e Kalpakkam.

A seguir discutem-se alguns pontos importantes da nova reorganização
nuclear na índia.

B Preços do combustível nuclear. A NPC compra o combustível necessário da
"Nuclear Fuel Complex-NFC", uma outra companhia quase comercial ligada ao
DAE. O custo real do combustível é de cerca de Rs 1.000 ou US $ 40 por
conjunto. Entretanto o combustível é alugado da NFC segundo um custo
administrativo fixado pelo DAE. No momento, a política estabelecida é aumentar o
preço do combustível para valores mais representativos;

m Preço da água pesada. O verdadeiro custo da água pesada utilizada nos reatores é
de Rs 4.000/kg ou cerca de US $ 160/kg. Na prática a água pesada é considerada
ser um bem não depreciável e é alugada a NPC.

m Pesquisas e Desenvolvimento. A NPC não possue capacidade própria de P&D.
Neste sentido a companhia utiliza as instalações do DAE no "Bhabha Atomic
Research-BARC" e outras.

m Disposição de Rejeitos. No que se refere a rejeitos próprios de baixa e média
atividades gerados nas diversas instalações da companhia, a própria NPC é
responsável pela suas disposições adequadas. Entretanto a NPC não tem
responsabilidade sobre o combustível irradiado descarregado das usinas nucleares.
Este combustível é armazenado nas usinas nucleares até que possa ser transportado
para BARC ou uma futura usina de reprocessamento. Nenhum dos custos é de
responsabilidade da NPC.

m Seguro de risco. A NPC não cobre nenhum custo de seguro contra riscos de
acidentes nucleares ou de compensação no caso de um tal acidente. Este seguro é
de responsabilidade do governo.

u A Central Nuclear de Rajasthan. As duas unidades desta central são consideradas
protótipos e neste sentido de propriedade do DAE. Elas são, entretanto, operadas
pela NPC para o DAE.

m Investimentos. Sendo uma companhia basicamente comercial a NPC deve levantar
um terço de suas necessidades de financiamento de recursos próprios, um terço de
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capital privado e um terço de fundos governamentais. Como a companhia ainda é
relativamente nova, os recursos próprios tem sido insuficientes e a participação do
governo tem sido de 50%

A NPC está objetivando fundamentalmente atingir a produção comercial através
das seguintes medidas:

m Projeto padronizado. As unidades em operação têm projetos distintos. As próximas
unidades começando com Narora-1 já em operação, terão projetos padronizados,
incorporando todos as melhorias pós-TMI, ou seja todas aquelas modificações
impostas pelos órgãos reguladores do mundo inteiro após o acidente de Three Mile
Island.

m Período de construção curto. A NPC objetiva atingir períodos de construção de
seis anos para os reatores PHWR da serie padronizada.

m Indústria qualificada. Quando a industria do país estava isolada na década de 70, as
companhias indianas não podiam suprir componentes com a necessária qualidade
de padrão nuclear. O DAE e mais recentemente a NPC fizeram esforços no sentido
de melhorar a industria local e hoje duas companhias já possuem o selo "N" que as
qualifica como supridoras de equipamentes de alta qualidade.

m Suprimento local. As usinas iniciais do programa ficaram várias vezes paralisadas
quando havia dificuldades de obtenção de peças de reposição ou combustível do
exterior. A entrada em operação de Madras-2 foi atrasada por dez anos por falta de
água pesada. Hoje em dia cerca de 90% dos equipamentos é fabricado na India e
existem mecanismos de atuação do DAE com a industria no caso em que se
necessite de equipamentos especiais. Um benefício adicional deste esforço é a
economia de divisas.

m Mão de obra barata. O custo da mão de obra na índia é metade do encontrado nos
países industrializados, embora ainda pouca parte do trabalho seja automatizada.

A NPC considera no seu planejamento estratégico de longo prazo a construção de
usinas de 500 MWe, após concluída a presente série de usinas padronizadas de 220 MWe. As
estimativas atuais são de se atingir uma capacidade nucleoelétrica instalada de 5.000 MWe em
2001/2002, 8.000 MWe em 2006/2007 e 12.000 MWe em 2011/2012 /IO/.
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Tabela-I-I
Usinas nucleares na India
(Situação em 31/12/1995)

Central

Kalpakkam

Narora

Rajasthan

Tarapur

Kaiga

Kakrapar

Unidade

1
1

i
2

1
2
3
4

1
2

1
2

1
2

Tipo

PHWR
PHWR

PHWR
PHWR

PHWR
PHWR
PHWR
PHWR

BWR
BWR

PHWR
PHWR

PHWR
PHWR

Capacidade (MWe)
liquida bruta

205
205

202
202

90
187
202
202

150
150

202
202

202
202

220
220

220
220

100
200
220
220

160
160

to
 t

o
to

 t
o

220
220

Estado

0
0

o
0

o
o
c
c
o
o
c
c

o
o

Primeira
Sincronização
ano-mes

1983-07
1985-09

1989-07
1992-01

1972-11
1980-11
1998-07
1999-01

1969-04
1969-05

1998-07
1998-09

1992-11
1995-03

O: em operação
C: em construção
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Usina

Baroda
Hazira
Kola
Nangal
Talcher
Thal-Vaishet
Tuticorin
Manuguru

Tabela-I-n
Usinas de Água Pesada na India

Processo

amônia-hidrogênio
amônia-hidrogênio
sulfeto de hidrogênio
amônia-hidrogênio
amônia-hidrogênio
amônia-água
amônia-hidrogênio
sulfeto de hidrogênio

Capacidade
(t/a)
67
110
100
14
62
110
71
185

Operação Comercial

1980
1991
1981
1962
1980
1987
1978
1992
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29.11.95

Capacidade instalada

76,5 GW

Geração Total

324 TWh

Térmicas
(Principalmente carvão)

71%
Hidro
27%

00

Térmicas
72%

Hidro
25%

Nuclear
2%

•H

Nuclear

TT-C578-95

Estrutura da capacidade elétrica instalada e da geração na India
(Situação em março de 1994)
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CHINA

1.Introdução

Situada na parte leste do continente asiático, a República Popular da China,
possui uma área de 9,6 milhões de km2. De leste a oeste a distância coberta é de cerca de 5.000 km
e de norte a sul, cerca de 5.500 km. A linha da costa ao longo do Mar Amarelo e Mar da China do
Leste e Mar da China do Sul tem uma extensão de cerca de 18.000 km A linha terrestre de
fronteira tem uma extensão de cerca de 20.000 km. O país tem fronteiras com 15 países vizinhos:
com o Vietnam, o Laos, Myanma, India, Butão, Sikkim e Nepal, ao sul; com o Paquistão, ao
sudoeste; com o Afeganistão e Tadjiquistão, ao oeste; com a Quirguízia e Cazaquistão, ao
noroeste; com a Rússia e Mongólia, ao norte; e com a República Democrática Popular da Coréia
(Coréia do Norte), ao nordeste. Em termos de superfície, a China é o terceiro maior país do
mundo. Em termos de população é o primeiro país do mundo com cerca de 1.185.000 de
habitantes no final de 1993. Cerca de 80% da população vive nas planícies da costa leste e ao longo
dos rios principais que fluem do oeste para o leste. Cerca de um terço do país é ocupado pelas
estepes, grandes desertos e altas montanhas do oeste. Somente cerca de 11% do país é ocupado
por cultura sistemática.

2.Reservas energéticas.

A China é dotada de importantes recursos minerais e energéticos. As
reservas de carvão são estimadas em cerca de 970 bilhões de toneladas. Cerca de 80% destas
reservas estão localizadas ao norte, nordeste e noroeste do país, a grande parte situada
remotamente dos grandes centros populacionais. Estima-se que a produção anual de carvão deva
aumentar de 1,1 bilhões de toneladas em 1991 para 1,2 bilhões em 2000. As grandes reservas de
petróleo terrestres ("on-shore") estão também situadas em áreas remotas. As reservas "off-shore"
estão sendo exploradas em "joint-ventures" com capital estrangeiro. A quantidade total das
reservas é de cerca de 79 bilhões de tononeladas. A China é atualmente o quinto maior produtor
mundial de petróleo com uma produção de 142 milhões de toneladas em 1991. Existem também
reservas promissoras de gás natural no nordeste do país e "off-shore" em um total de 33 trilhões de
metros cúbicos. A produção de gás foi de 15,7 bilhões de m3 em 1991.

A capacidade elétrica total instalada no país foi 210 GW em 1995, sendo
75% em térmicas a carvão, 24% em hidroelétricas e 1% em nucleoelétricas. Somente cerca de
13% do potencial hidroelétrico de 380.000 MWe está utilizado no momento. A maior parte deste
potencial, cerca de 70%, está situada remotamente no sudoeste do país, sendo difícil de ser
desenvolvido. A produção hidroelétrica em 1993 foi de 152 TWh, de um total de 840 TWh,
estando sendo planejada para aumentar para 240 TWh em 2000. Inclui-se neste plano a construção
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da maior hidroelétrica do mundo em "Three Gorges" no Rio Yangtsee, com uma capacidade de
17,7 GWe e uma produção anual de 84 TWh33. Nas áreas costeiras com grande densidade
populacional e desenvolvimento econômico, as fontes energéticas são escassas. Embora a China
seja o terceiro país em termos de capacidade elétrica instalada e produção de energia elétrica ,
grande parte da demanda de energia elétrica não é atendida, constituindo-se este feto em um dos
entraves para um maior desenvolvimento do país. O governo está realizando grandes esforços para
eliminar este problema a médio prazo.

De acordo com o Plano de Médio Prazo de 10 anos (1991-2000)
submetido ao Conselho de estado em 1990, as principais metas são:

m produção de carvão de 1,5 bilhões de toneladas;
• produção de petróleo de 200 milhões de toneladas;
• capacidade elétrica instalada de 240 GW
m produção de energia elétrica de 1.200 TWh.

Este plano foi recentemente atualizado de modo a aumentar as suas metas.
A capacidade elétrica total instalada deverá, por exemplo atingir 270 GWe em 2000.

A produção de energia primária na China está indicada na Tabela-CH-I.

3.Políticas econômica e energética

Com a desintegração da antiga União Soviética, a China é, atualmente, o
terceiro maior produtor e consumidor de energia do mundo, após o Japão e os Estados Unidos.

Durante a última década houve amplas variações nas atividades econômicas
do país. Com reformas econômicas e a política de abertura do país, o produto nacional bruto
cresceu de quatro vezes, em termos reais, no período 1980-1994, com uma de crescimento
superior a 10% ao ano. O crescimento da demanda de energia elétrica foi de 3,5 vezes no mesmo
período e o de energia total de 1,7 vezes, o que indica uma penetração da energia elétrica no
mercado de energia primária, Embora a economia continue a ser dominada pelo setor público e
empresas estatais, e o planejamento centralizado continue como um instrumento importante para o
controle macro-econômico, tem havido um progresso considerável objetivando atingir uma
economia socialista de mercado. As reformas que iniciaram-se pela agricultura agora estão
atingindo a indústria, os serviços públicos e o sistema bancário. O Governo está dando plena
liberdade às empresas, ficando as suas diretorias responsáveis pelos lucros e perdas de suas
companhias. Os subsídios estão sendo eliminados e tem sido permitido que os salários e preços
atinjam os seus níveis de equilíbrio. Há um encorajamento especial para a formação de companhias
em "joint-ventures" com companhias estrangeiras e participação de capital estrangeiro em
companhias chinesas.

33 Para comparação, a atual usina hidroelétrica maior do mundo, Itaipu no Brasil, tem um capacidade
instalada de 12.600 MW (18 unidades de 700 MW cada). Sua produção em 1995 foi de 77,2 TWh.
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O desenvolvimento econômico da China é guiado através de planos
econômicos formulados pela Comissão Estatal de Planejamento, que responde diretamente ao
Conselho de Estado. Atualmente estão em vigência cinco planos; o plano qüinqüenal (1996-2000),
o decenal (1996-2005) e o plano de longo prazo de vinte anos (1981-2000). Este planos são
implementados anualmente através de detalhamento para o ano em curso. As projeções de
crescimento previstas no plano de 20 anos vem sendo sistematicamente superadas e as previsões
para o resto da década de 1990 foram aumentadas de 6 para 8-9% ao ano.

Para permitir este crescimento está sendo dado ênfase especial ao
crescimento da oferta de energia, no aumento da eficiência energética na sua produção, distribuição
e uso e na conservação de energia. Mais recentemente surgiu também a preocupação com o meio
ambiente. Embora a ênfase continue a ser dada na utilização do carvão para a produção de energia
elétrica, o Governo decidiu também desenvolver com intensidade as energias hidroelétrica e
nucleoelétrica. A energia nucleoelétrica deverá ser concentrada na região da costa sudeste que está
se desenvolvendo rapidamente, e que é deficiente em carvão e hidroeletricidade.

Embora durante os últimos 40 anos, o óleo e o gás tenham aumentado suas
participações na produção total de energia, continua o carvão como a fonte energética dominante.
No momento o carvão é responsável por 74 % da produção de energia global, o óleo por 19%, o
gás por 2% e a energia hidroelétrica por 5% (Tabela-CH-I). Até o ano 2000 deverá haver um
aumento de 30% na oferta de energia e a estrutura da produção deverá ser levemente alterada para:
carvão 73%, óleo e gás 21%, hidroelétrica 5,8% e nuclear 0,2%. Segundo os planos atuais, o
crescimento da demanda de energia a médio e longo prazos está indicado na Tabela-CH-H.
Conforme indicado na tabela, a demanda de energia primária atingirá cerca de 1,4 bilhões de
toneladas de carvão equivalente em 2000, cerca de 40% superior ao consumo atual. No ano 2015 a
demanda subirá para 2,6 bilhões de tec, continuando o carvão como o maior contribuidor (70%).

Embora o país disponha de grandes reservas energéticas e tenha havido um
grande aumento da capacidade elétrica instalada (foram instalados 71.000 MW em novas usinas
elétricas no período 1986-1992), a China tem sofrido em anos recentes com a falta de suprimento
com cortes freqüentes em todo o país, sendo de se esperar que esta situação venha ainda a persistir
por alguns anos. Observa-se que não há reserva operativa no setor elétrico e que o crescimento
econômico tem aumentado a demanda de energia elétrica substancialmente. Os problemas
principais decorrem da localização afastada dos principais recursos energéticos em relação aos
grandes centros consumidores e de uma infraestrutura de transporte inadequada (linhas de
transmissão de energia elétrica e ferrovias para o transporte de carvão). Em acréscimo às distâncias
das linhas de transmissão há também um limite no número de usinas que poderiam ser construidas
junto às minas, por limitações de suprimento de água. Este desbalanço geográfico entre os centros
de demanda e as fontes de energia constitui-se na principal justificativa governamental para o
desenvolvimento de um programa nuclear, que deverá começar modesto e ir crescendo paulatina e
continuadamente de modo a contribuir de modo significativo no próximo século Para o transporte
de energéticos utilza-se no momento 48% da capacidade ferroviária e 25% da capacidade
rodoviária do país, o que tem várias implicações, entre elas um grande aumento de preço no ponto
de consumo e impactos ambientais causados pelo transporte, principalmente de carvão.
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4. O Setor Elétrico

A nível local a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica está
nas mãos de cerca de 22 organizações provinciais e municipais. Estes sistemas locais são agrupados
em cinco companhias elétricas regionais (anteriormente administrações regionais) cobrindo o leste,
o nordeste, o centro, o norte e o noroeste da China. Um sexto grupo cobrindo o sudeste e o
sudoeste da China está sendo estabelecido. As companhias são responsáveis pela operação dos
sistemas regionais e por algumas usinas de porte maior. Elas também supervisionam e prestam
assessoria e assistência técnica às organizações provinciais e municipais. O sistema regional do
noroeste possui uma capacidade instalada de 10 GWe e todos os outros possuem uma capacidade
instalada da ordem de 20 GWe. Todos estes sistemas devem ser interconectados em torno do ano
2000. Os sistemas central e do leste foram interconectados em 1989 através de uma linha de
corrente continua de 500 kV e 1200 MWe, com cerca de 1.400 km entre Gezhouba na Provincia
de Hubei a Shanghai. Uma outra interconexão em corrente contínua deverá integrar os sistemas do
norte e do noroeste.

No període de 1970 a 1994 a capacidade total instalada aumentou quase
oito vezes, atingindo 185 GW no final de 1994. Somente durante o período 1990-1992 o aumento
foi de cerca de 38 GWe, 60% de toda a capacidade elétrica instalada no Brasil. Do total de 183
GWe instalados em 1993, 137 GWe eram de centrais térmicas, 45 GWe hidráulicos e apenas 1,3
GWe nucleares, das duas primeiras usinas nucleares chinesas. Durante os 23 anos do período 1970-
1993 o aumento da energia gerada foi de cerca de sete vezes, atingindo o valor de 840 TWh em
1993. Deste total 686 TWh foram produzidos por centrais térmicas, 151 TWh por usinas
hidroelétricas e 3 TWh pelas duas usinas nucleares em operação até então.

Durante os próximos dez anos a demanda de energia elétrica deverá crescer
de cerca de 7% ao ano em média. Em 1995 a capacidade total instalada atingiu 210 GW, sendo
158 GW (75%) de usinas a carvão, 50 GW (24%) de hidroelétricas e 2,1 GW (1%) das três
unidades nucleoelétricas em operação. O presente plano qüinqüenal em vigor (1995-2000) antecipa
uma capacidade total instalada no país no ano 2000 de 285 a 310 GWe. A produção
correspondente ao valor médio de 1300 TWh será composta de 1061 TWh de usinas térmicas
convencionais, 230 TWh de hidroelétricas e 91 TWh de usinas nucleares. Apesar do
impressionante tamanho do setor elétrico chinês, o consumo per capita é de apenas 750 kWh/a,
bem abaixo da média mundial de cerca de 2.500 kWh/capita, e o défict de energia elétrica é da
ordem de 20%. Existe, adicionalmente, áreas rurais sem energia elétrica ou com suprimento
deficiente. A Tabela-CH-III mostra o desenvolvimento da demanda de energia elétrica segundo três
cenários de desenvolvimento.

O setor industrial é o maior consumidor de energia elétrica do país, com
cerca de 78% do total.

Entre 1991 e 1995 o governo central aplicou cerca de US$ 18 bilhões no
setor elétrico, devendo os governos provinciais e fabricantes estatais terem aplicado o dobro deste
valor no mesmo período. Adicionalmente o setor elétrico chinês tem se aberto para investimentos
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estrangeiros. Assim entre 1976 e 1991 foram aplicados investimentos estrangeiros de cerca de US
$ 9 bilhões na construção de 23 usinas térmicas convencionais, 16 usinas hidroelétricas e uma usina
nucleoelétrica, num total de 26 GWe. Um papel importante foi desempenhado pela "Huaneng
International Development Corporation (HIDC)", fundada em 1985 para construir e operar usinas
elétricas com participaçãoa estrangeira O projeto nuclear de Guangdong (Daya Bay) de cerca de
US$ 3,7 bilhões, foi financiado por capital estrangeiro em cerca de US $2,5 bilhões, de
empréstimos comerciais, além de empréstimos preferenciais do Reino Unido e França.

A energia nuclear é uma prioridade do governo chinês, tendo o plano qüinqüenal
vigente (1996-2000) incluído a construção de oito novas unidades.

5.0 programa nuclear

5.1. História

A indústria nuclear chinesa foi inicialmente estabelecida para o
desenvolvimento de armamento nuclear. Neste aspecto houve uma cooperação com a antiga União
Soviética dentro de um acordo de cooperação científica e de defesa. Quando a União Soviética se
afastou em 1959 a China já havia adquirido competência suficiente para detonar a primeira bomba
atômica em 1964 e a sua bomba de hidrogênio dois anos e meio mais tarde.

Nesta ocasião a China já havia construído sua usina de enriquecimento de
urânio baseada no processo de difusão gasosa, vários reatores plutonígenos, uma pequena usina de
reprocessamento de combustível irradiado, vários reatores de pesquisa, e já tinha começado um
programa de submarinos atômicos. Em 1980 foi criada a "China Nuclear Energy Industry
Corporation (CNEIC)" para promover a venda de urânio e serviços de enriquecimento no
mercado internacional.

O primeiro programa nuclear civil anunciado em 1978 apresentava duas
vertentes. O Ministério da Indústria Nuclear defendia o desenvolvimento de tecnologia própria e o
Ministério de Recursos Hídricos e de Energia Elétrica defendia a participação de tecnologia
estrangeira. Decidiu-se assim construir duas usinas com tecnologia própria e duas com tecnologia
estrangeira. As duas usinas com tecnologia chinesa eram uma unidade PWR de 300 MWe baseada
na tecnologia dos reatores de submarino e que deveria ser localizada em Qinshan e uma usina
HWR de 125 MWe localizada em Henan. Os projetos com tecnologia importada envolveram
discussões entre as autoridades provinciais de Jiansu e a FRAMATOME e KWU/Siemens para a
construção de uma central de duas unidades PWR de 900 MWe que seria localizada em Sunan e
entre as autoridades provinciais de Guangdong e a GEC/NNC (UK) para a construção de duas
unidades PWR de 900 MWe em Daya Bay próximo a Hong Kong. Posteriormente deu-se
continuidade somente a Qinshan e Guangdong. A construção de Qinshan iniciou-se em 1985 e a de
Guangdong foi postergada até agosto de 1987. Sunan foi depois cancelada definitivamente após a
FRAMATOME e a KWU terem submetido propostas firmes. No caso de Guangdong chegou-se a
conclusão que o projeto somente se viabilizaria se parte da energia gerada fosse vendida a empresa
de energia elétrica de Hong Kong, a "China Light and Power Company (CL&P). O projeto de
Guangdong (Daya Bay) atrasou-se devido a necessidade de se transferir a responsabilidade da
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Província de Guangdong para o governo central, a necessidade de negociações com a CL&P e à
mudança de contratados estrangeiros, quando alegando ajuda da China ao Paquistão o governo
americano negou a permissão da NNC utilizar tecnologia da Westinghouse. A FRAMATOME
substituiu a NNC na construção do sistema gerador de vapor, mas o governo chinês tomou a
decisão política de comprar a turbina da GEC, embora houvesse alguma restrição quanto a
comprar uma máquina protótipo de alta rotação34. Gravelines-5 e 6 na França constituem-se na
referência para Daya Bay.

Em fevereiro de 1985 foi fundada a "Guangdong Nuclear Power Joint
Venture Company Ltd (GNPJVC)" com o objetivo de construir e operar a usina de Daya Bay. A
GNPJVC assinou, em abril de 1986, cartas de intenções com a FRAMATOME, com a GEC e com
a Electricité de France (EDF). Os respectivos contratos foram assinados em setembro e outubro do
mesmo ano.

Enquanto estas negociações estavam em andamento começaram a haver
mudanças na organização do setor nuclear no país. Em 1984 foi formado um Grupo de Liderança
em Energia Nuclear ligado diretamente ao vice-primeiro ministro para coordenar as atividades dos
dois ministérios envolvidos com energia nuclear. Em 1986 o governo resolve colocar uma maior
ênfase no desenvolvimento da tecnologia local e O Ministério de Recursos Hídricos e Energia
Elétrica passou as suas responsabilidades de construção das usinas nucleares para o Ministério da
Indústria Nuclear (MIN). Em uma outra reorganização em setembro de 1988 as responsabilidades
por energia nuclear passaram para um recém criado ministério, o Ministério dos Recursos
Energéticos, e a maior parte das atividades do MIN foram incorporadas em uma nova companhia,
a "China National Nuclear Corporation (CNNC)". A CNNC possui gerenciamento e orçamentos
próprios e responde diretamente ao Conselho de Estado. Em 1993 as responsabilidades do
Ministério de Recursos Naturais foram transferidas para um novo ministério, o Ministério de
Energia Elétrica.

A CNNC é responsável por todos os aspectos da indústria nuclear no país,
civil e militar, englobando a pesquisa e desenvolvimento, a prospecção de urânio, o financiamento a
construção e a operação de usinas nucleoelétricas e das instalações do ciclo do combustível. A
CNNC controla cerca de 200 companhias subsidiárias e instituições e emprega cerca de 300.000
pessoas, das quais cerca de 70.000 são cientistas e engenheiros. Entre as companhias controladas
cita-se a "China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC)", responsável pela importação e
exportação de equipamentos e serviços, a "Qinshan Nuclear Power Company", operadora da usina
de Qinshan, a "Guangdong Nuclear Investment Company" o maior acionista da GNPJVC, o
"Beijing Institute of Nuclear Engineering" com uma equipe técnica de cerca 1500 pessoas, o
"Shangai Nuclear Engineering Research & Design Institute" com uma equipe técnica de 740
pessoas, o "Bureau of Geology", que controla a exploração de urânio e a "Yibin Nuclear Fuel
Element Factory".

34 As turbinas supridas pela GEC Alshtom para as duas unidades de Daya Bay são as maiores turbinas
de 3.000 rpm em operação mundo.
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A China possui no momento três unidades nucleoelétricas em operação,
Qinshan-1, Guangdong-1 e 2 (Daya Bay), duas em construção (2x600 MWe em Qinshan) e várias
outras em diversos estágios de planejamento e aprovação.

Qinshan-1 (300 MWe brutos/288 MWe líquidos) está localizada na costa,
na Baia de Hangzhou, a 126 km a sudeste de Shanghai. Esta unidade foi encomendada em 1983, o
primeiro concreto lançado em 20 de março de 1985 e a sua primeira criticalidade atingida em
outubro de 1991. Ela foi conectada ao sistema do leste da China em 15 de dezembro de 1991,
atingido plena capacidade em 18 de julho de 1992. Em 1993 o fetor de capacidade da usina foi de
66%, um valor excelente para uma usina de demosntraçâb e durante os anos iniciais de
fimcionamento. Em 1995, o fetor de capacidade atingido foi excelente, 84,4%, com uma produção
de 2,22 bilhões de kWh. Qinshan é de propriedade da CNNC e operada pela sua subsidiária
"Qinshan Nuclear Power Company". O projeto desta usina foi realizado pelo "Shanghai Nuclear
Energy Research and Design Institute". O reator PWR da unidade 1 da usina de Qisnhsan é
baseado na tecnologia de reatores de submarinos nucleares chineses, com complementação de
tecnologia estrangeira, como as bombas principais de refrigeração e vaso do reator. Duas outras
subsidiárias da CNNC, a 22 e 23, realizaram as obras civis e de "architect engineering". O vaso do
reator foi suprido pela Mitsubishi do Japão, as partes internas do núcleo pela "Shanghai no. 1
Machine Tool Factory", o turbo-gerador pela "Shanghai Turbine Works" e "Shanghai Electric
Machine Works" e o combustível pela "Yibin Nuclear Fuel Element Factory".

As unidades 2 e 3 de Qinshan (2x600 MWe) estão sendo construídas em
Yang Luishan, adjacente a unidade número 1 e ligadas a ela por um túnel. O projeto detalhado e os
trabalhos de preparação do sítio iniciaram em 1993. Em junho de 1995 foi lançado o primeiro
concreto da usina. As datas de operação comercial previstas para estas unidades são 2000 e 2001,
respectivamente. O projeto destas unidades foi realizado por um grupo composto pelo Instituto de
Beijing de Engenharia Nuclear como o contratado principal, pelo Instituto de Energia Nuclear da
China, como projetista do SNGV e pelo Instituto da China do Leste de Engenharia Elétrica, como
projetista da parte convencional. O projeto foi feito com consultoria da FRAMATOME e
STONE-WEBSTER.

Em de 26 de novembro de 1996 foi assinado em Shanghai um contrato
entre "Atomic Energy of Canada" e a "China Nuclear Corporation" para a construção de duas
unidades do tipo Candu da classe de 700 MWe, a urânio natural e água pesada, a serem
construídas como a terceira fese da usina de Qinshan.

A usina de Guangdong (2x950 MWe brutos, PWR) está localizada na costa
em Daya Bay a 52 km a nordeste de Hong Kong. Como já mencionado a usina é de propriedade da
"Guangdong Nuclear Power Joint Venture Company (GNPJVC)" e sua produção é dividida entre
os sistemas de Hong Kong (70%) e de Guangdong (30%). A operação de Guangdong será feita
em conjunto com uma usina hidroelétrica de bombeamento que está sendo construida em Conghua,
ao norte de Cantoa A CNNC é a acionista majoritária da GNPJVC (75%) através de sua
subsidiária "Guangdong Nuclear Investment Company (GNIC)". Os 25% restantes são de
propriedada da CL&P através de uma subsidiária, a "Hong Kong Investment Company". Esta
"Joint Venture" terá uma vida de 20 anos a partir da operação comercial da primeira unidade, a
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partir de quando a propriedade passará para a China. A GNPJVC tendo assumido responsabilidade
direta pelo projeto nos estágios iniciais do empreendimento tornou-se uma organização complexa
empregando no momento cerca de 1700 pessoas. O Departamento de Projeto, responsável pelo
gerenciamento do projeto e construção da usina empregou 522 pessoas, sendo 414 pessoas
engenheiros e técnicos chineses e o restante franceses, ingleses, americanos e de Hong Kong. A
maior parte do pessoal estrangeiro foi da Electricité de France (EDF) que foi responsável pelo
gerenciamento técnico e do cronograma do projeto, através de um contrato de serviços assinado
com a GNPJVC. A GNPJVC também assinou um contrato com a EDF para serviços de suporte de
operação e com a FRAMATOME para serviços de troca de combustível e de manutenção. Há
também um programa detalhado de prestação de serviços por contratados chineses. A usina possui
80 operadores licenciados. O carregamento do primeiro núcleo da primeira unidade começou em
28 de maio de 1993, com um ano de avanço em relação ao cronograma original, e a unidade foi
conectada ao sistema no final de agosto de 1993, tendo atingido a operação comercial em Io de
fevererio de 1994.. A segunda unidade foi pela primeira vez conectada ao sistema elétrico em 7 de
fevereiro de 1994 e em operação comercial em 6 de maio de 1994. Esta unidade levou 72 meses
para ser construída contando desde o primeiro concreto até a entrada em operação comercial,
atingindo assim a mesma performance média de construção das unidades francesas semelhantes.
Em 1993 a Província de Guangdong tornou-se a primeira província chinesa a eletrificar todas as
suas cidades e vilas.

Em janeiro de 1995 foi assinada uma carta de intenção entre a França e a
China para a construção de mais duas unidades com 985 MWe cada e com a mesma tecnologia
empregada em Daya Bay. Estas unidades serão construídas em Linjao, a cerca de 1 km das
unidades existentes e também serão de propriedade da GNPJV. Os contratos de Linjao incluem 6
bilhões de Francos Franceses( US $ 1,13 bilhões) para a ilha nuclear, com a Framatome, 3 bilhões
''•' Francos Franceses (US$ 567 milhões) para os turbo geradores e parte convencional com o

po anglo-francês GEC-Alsthom e 1 bilhão de Francos Franceses (US $ 189 milhões) para
Architect-Engineering" com a "Electricité de France". Em 25 de outubro de 1995 foram assinados

os três contratos em presença do Primeiro Ministro. As datas de operação comercial previstas para
estas unidades são 2002 e 2003, respectivamente.

Segundo o último Plano Qüinqüenal aprovado pelo governo e cobre o
período 1996-2000, a China pretende ter em operação até o ano 2000 cerca de 3500 MWe em
usinas nucleares, e mais 6000 MWe em construção no mesmo ano. De acordo com os planos da
"China National Nuclear Corporation" esta capacidade instalada em centrais nucleares deverá ser
atingida com auxílio de investimentos estrangeiros e "Joint Ventures". Foram realizados até o
presente estudos detalhados em três províncias na costa sul do país, em Liaoning, Guanddong e
Zhejiang. Em outras quatros províncias, em Fujian, Jiangsu, Jiagxi e Shandong, procura-se locais
para instalações de usinas nucleares. O suprimento de energia elétrica na China é crítico devido ao
enorme crescimento econômico que vem sendo realizado nos últimos tempos, de modo que a
construção de usinas nucleares é uma possibilidade para complementar o atendimento
convencional, principalmente via carvão.

A China está também está desenvolvendo, com cooperação russa, a
tecnologia de reatores superregeneradores rápidos ("Breeders"), estando sendo projetado no
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momento uma pequnea instalação de demonstração de 65 MWt (25 MWe), que utilizará UO2 com
urânio enriquecido a 65%. O combustível MOx de óxidos mistos, no momento em
desenvolvimento, será utilizado nos reatores futuros desta tecnologia.

A China desenvolve um programa de reatores de baixa temperatura para
aplicação na indústria petroquímica e para aquecimento distrital. Na Universidade de QingHwa, em
Beijing, está em operação ha mais de quatro anos um reator PWR de 5 MWt com esta finalidade.
Agora está em construção um reator de 200 MWt para ser utilizado no campo petrolífero de
DaQing, na Província de Heilongjiang.

Em julho de 1995 iniciou-se a construção de uma unidade de alta
temperatura que deverá entrar em operação em torno de 2000. Esta instalação faz parte do
programa de desenvolvimento tecnológico de ponta, aprovado pelo governo. A construção desta
unidade com 10 MWt conta com a participação de várias organizações do país: o Instituto de
Tecnologia de Energia Nuclear, proprietário da usina e responsável pelo projeto básico, o Instituto
de Energia Nuclear da China responsável pelo projeto e construção dos sistemas auxiliares, o
Instituto de Engenharia Nuclear de Beijing, responsável pelo "Balance of Plant", e a CNNC,
responsável pela construção civil e montagem através de duas de suas empresas subsidiárias, a 24 e
23, respectivamente. Todos os componentes da usina serão fabricados na instalação de Shanghai e
pela Companhia Elétrica Dongfang. esta unidade de demonstração será construida na Província de
Changping.

As três unidades nucleoelétricas em operação na China, com uma
capacidade líquida de 2167 MWe, tendo produzido em 199512,38 TWh de energia elétrica,
correspondentes a 1,24% de toda a energia elétrica produzdia no país no mesmo ano. O fator de
capacidade médio do parque nucleoelétrico chinês foi de 69,8% em 1995.

A Tabela-CH-IV mostra o desenvolvimento previsto da capacidade
nucleoelétrica na China.

5.2. Exportação

A China vendeu em 1991 uma usina nuclear de 300 MWe, réplica de
Qinshan, para o Paquistão, usina esta que está sendo construida em Chasma. Este negócio inclui
transferência de tecnologia e treinamento intensivo de técnicos paquistaneses. Já está em
consideração pelo Paquistão a construção de uma segunda unidade semelhante no mesmo sítio.

Estão em andamento também negociações para a venda de uma usina com
duas unidades de 300 MWe para o Irã.

Muitos países interessados em construção de usinas nucleares de pequeno
porte estão observando atentamente o desenrolar destes projetos.
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5.3. Ciclo do combustível.

Em paralelo com o programa de construção de usinas nucleares está se
planejando a implantação de todas as usinas do ciclo do combustível.

A China possui reservas de urânio estimadas de cerca de 57.000 tU, em
aproximadamente 200 pequenas jazidas. A exploração de urânio começou em 1955 pelo Ministério
de Geologia, tendo continuado posteriormente pelo Bureau de Geologia da CNNC. O bureau tem
atualmente em operação cerca de 50 equipes de expedições geológicas, seis escritórios regionais,
sete institutos de pesquisas e emprega cerca de 60.000 pessoas. Atualmente os recursos são mais
do que suficientes para o atendimento da demanda do país e o objetivo a médio prazo é a
exportação de urânio. As duas mais importantes minas em exploração são Hengyang (Província de
Hunan) e Henjian (Província de Jiangxi), que empregam cerca de 4.500 pessoas. A capacidade de
produção é de cerca de 1000 t U3O8 anuais. A exportações em 1992 foram de cerca de 1.300 t
U3O8.

Em 1957 foi decidido construir uma usina de enriquecimento pelo processo
da difusão gasosa em Lanzhou (Província de Gansu). Em 1963 foi colocada em operação uma
usina de conversão em hexafluoreto de urânio para dar apoio a usina de enriquecimento que iniciou
a operação em 1964. Desde então a usina de enriquecimento vem sendo ampliada. A capacidade
estimada atual desta usina é de 200.000 UTS/a. Especialistas avaliam que existam outras usinas de
enriquecimento nas Províncias de Sichuan e Shaanxi. A CNNC está também desenvolvendo o
enriquecimento por ultracentrifugação desde 1980. No momento está sendo realizado o projeto
para uma usina experimental.

Em 1975 iniciou-se a construção da fábrica de elementos combustíveis em
Yibin na Província de Sichuan. Os primeiros elementos PWR para a usina de Qinshan foram
produzidos em 1984. Todo o primeiro núcleo de Qinsahn foi produzido nesta fábrica, A fabrica
produzirá também os elementos combustíveis para as unidades de 600 MWe de Qinshan. Esta
fábrica de elementos combustíveis foi construída com assistência estrangeira. Em 1991 foi assinado
um contrato com a FRAGEMA (França) para a transferência de tecnologia e para a compra de
equipamentos para a expansão da unidade objetivando a fabricação de combustíveis para reatores
de maior porte. Em 1996 a capacidade instalada desta fábrica deverá atingir 150 tU/ano.. As
primeiras cargas das duas unidades de Daya-Bay, PWRs construídos com tecnologia francesa
foram fabricadas na França pela Fragema. As suas recargas já estão sendo fabricadas em Yibin.

A China adotou a política de reprocessar os elementos combustíveis
irradiados. Existe uma usina de reprocessamento em Lanzhou em operação desde 1970. Uma outra
usina piloto com capacidade de 25 tMP/a35, utilizando um processo Purex modificado, está sendo
atualmente construída em Lanzhou, para operação em 2000. Planeja-se construir uma usina com
capacidade de 400 a 800 tMP/a na Província de Gansu, para entrar em operação em 2015.

35 tMP=toneladas de material pesado, isto é urânio e plutônio recuperados como resultado do
reprocessamento do combustível irradiado descarregado das usinas nucleares e que poderão
ser re-utilizados como combustível.
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Existem também unidades militares em Urumqi (Província de Xinjiang) e Yumen (Província de
Gansu).

A CNNC está também se ocupando da escolha de locais para repositórios
permanentes de rejeitos radioativos. O programa para repositório de rejeitos de alta radioatividade
inclui quatro estágios: preparação técnica (1986-1995), estudos geológicos (1995-2010),
construção de laboratórios subterrâneos e locais de testes (2010-2025) e construção do repositório
(2025-2040). Os rejeitos de baixa e média atividade atualmente estocados nas usinas
nucleoelétricas serão transferidos para o centro nacional de tratamento e disposição definitiva de
Lanzhou, atualmente em construção. O sítio de Lop Nur no deserto do noroeste parece ser no
momento o sítio mais adequado para o repositório de rejeitos de alta atividade.
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TABELA-CH-I

Produção de Energia Primária na China em 1992

FONTE
CARVÃO
PETRÓLEO
GAS NATURAL
HIDRÁULICA
NUCLEAR
TOTAL

IO6 tee
798,7
204,2
21,5
50,5

1074,9

%
74,3
19,0
2,0
4,7

*
100,0

Nota: A produção nuclear em 1992, com apenas uma usina e 300 MWe,
correspondeu a 0,05% do total

TABELA-CH-II
Previsões econômicas e energéticas a médio e longo prazos

Item/Ano 1980 1985 1990 2000 2030
PIB (US$ bilhões) 273,6 459,7 660 1200 5200
Demanda de energia primária 0,60 0,85 0,99 1,45 3,45
(bilhões de tec)
Demanda de energia elétrica 300,6 407,3 550,0 1200 5190
(TWh)
PIB per capita 277 439 593 960 3700
(US$/cap.ano)
Consumo de energia primária per capita 0,61 0,8 0,89 1,13 2,46
(tec/cap.ano)
Consumo de energia elétrica per capita 304 389 494 960 3700
(kWh/cap.ano)
Nota: Os valores econômicos estão espressos em moeda de 1980
1US$= 1,55 RMB (1980) .
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TABELA-CH-III
Crescimento da Demanda de Energia Elétrica na China

(TWh)

Crescimento/Ano 2000 2015 2030
Altol 1470 4060 9320
Médio 2 1280 3290 6610
Baixo 3 1110 2480 4650
1 Corresponde a um crescimento do PIB de 9%/a
2 Corresponde a um crescimento do PIB de 7%/a
3 Corresponde a um crescimento do PIB de 6%/a

TABELA-CH-IV
Programa Previsto de desenvolvimento da Capacidade nucleoelétrica na China

(MWe)

Programa/Ano
Baixo
Alto

2000
3.500
3.500

2005
10.000
19.000

2010
20.000
25.000

2015
38.000
50.000

2010
64.000
84.000
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ANEXO IV

COMENTÁRIOS DE PERSONALIDADES SOBRE ENERGIA NUCLEAR
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Comentários de Personalidades sobre energia nuclear

"The fear of nuclear power is irrational. Together with hydro-electric power, nuclear power is the
most environmentally friendly energy source"
Jens Kampmann, former Environment Minister of Denmark and Head of the Danish Nature
Conservancy
INFO.USCEA.NR.268/September 1991 pg.4
(O medo da energia nuclear é irracional. Juntamente com a hidroeletricidade, a nucleoeletricidade é
a fonte de energia mais benigna ambientalmente. Sr. Jens Kampman, ex-Ministro do Meio Ambiente
da Dinamarca e Presidente da Organização de Conservação da Natureza da Dinamarca)

"Nuclear energy is today a pillar of West European power supply. In the future, Europe cannot
exclusively rely on fossil fuels as a source of energy, for reasons of protecting the climate, and
because of the limited supplies of these valuable raw materials"
Jochen Holzer, Chairman of the Board of German Utility Bayernwerk.
(A energia nuclear constitui-se atualmente no pilar do suprimento de energia elétrica da Europa
Ocidental. No Futuro a Europa não pode depender exclusivamente dos combustíveis fósseis para a
produção de energia, por razões de proteção do clima e devido aos recursos limitados desta valiosa
matéria prima. Sr. Jochen Holzer, Presidente da empresa de energia elétrica alemã Bayernwerk)

"I am a strong proponent of nuclear energy. I think we should be talking about what we can do to
revive it - as a one of the solutions to a lot of the pollution we see"
John Sawhill, president of the Nature Conservancy.USA
INFO.USCEA.NR 271/January 1992 pg.5
(Eu sou francamente favorável à energia nuclear. Considero que deveríamos estar discutindo como
fazer para revivê-la, como uma das soluções da grande quantidade de poluição observada
atualmente. Sr. John Sawhill, Presidente da Organização de Conservação da Natureza. EUA)

"Nuclear weapons divide and threaten mankind, But there are peaceful uses of nuclear energy that
should promote the unity of mankind the aversion people rightly feel for military applications
must not spill over to the peaceful use of nuclear energy. Mankind cannot do without nuclear
power."
A. Sakharov. TIME, May 21,1990, pg.43
(As bombas nucleares dividem e ameaçam a humanidade, mas há aplicações pacíficas da energia
nuclear que devem promover a união da humanidade.... a aversão que as pessoas sentem contra as
aplicações militares não deve se estender aos usos pacíficos da energia nuclear. A humanidade não
pode sobreviver sem a energia nuclear. A.Sakkarov)
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"Nuclear plants have far less environmental impact than power plants fueled by oil or natural gas,
and all three types are superior to coal-fired stations." "Although conservation can help reduce the
overall demand for energy, the need for electricity, and thus more plants, will almost certainly
continue to grow"
Prof. Dade W. Moeller. Associate dean for continuing education and professor of engineering in
environmental health. Harvard University.
INFO.USCEA.March 1992 pg.6
(As usinas nucleares causam muito menos impactos ambientais do que as usinas a óleo ou gás
natural, e estes três tipos de usinas são superiores às usinas a carvão. Embora a conservação de
energia possa reduzir a demanda global de energia, a demanda por energia elétrica, e portanto por
mais usinas, continuará certamente a aumentar. Professor Dade W. Moeller, Diretor de Educação e
professor de engenharia na área de saúde ambiental da Universidade de Harvard)

"California energy officials are finding that the 'windmill farms' that have been the favored New Age
source of electricity are killing hundreds of birds of prey, including golden eagles. Most get caught
up in the blades, while others are electrocuted. The greenies are looking into ways to stop the
carnage. They might start by comparing the recent toll from nuclear plants."
THE WALL STREET JOURNAL, May 7, 1992.
(As autoridades da area de energia da California estão constatando que as "fazendas eólicas" que
estavam sendo consideradas como a fonte da Nova Era para a produção de energia elétrica estão
causando a morte de centenas de aves de rapina, incluside das águias douradas. A maior parte delas
morrem pelo choque com as lâminas e outras são eletrocutadas. Os "verdes" estão procurando
meios de parar com esta carnificina. Eles poderiam começar a comparação com os os dados
recentes das usinas nucleares. THE WALL STREET JOURNAL, 7 de maio de 1992)

"For Finland nuclear is the only feasible clean form of energy production"
Justice Minister, Haneele Pokka
(Para a Finlândia, a energia nuclear é a única forma viável e limpa para a produção de energia".
Ministra da Justiça, Sra. Haneele Pokka)

"Nuclear will be needed in the future if we are to sustain the quality of life we have today, while
simultaneously ensuring that we do not damage the planet Earth beyond repair" Mr. James Hann,
Chairman. Scotish Nuclear.
(A energia nuclear será necessária no futuro se quisermos manter a qualidade de vida que temos no
momento e ao mesmo tempo não deteriorar irremediavelmente o planeta Terra. James Hann,
Presidente da Cia. Nucleoelétrica da Escócia".

"It is very important that we reduce our CO2 emissions, because the more CO2 we put into the
atmosphere, the greater danger we run that the global warming will really occur. Electricity
produced by nuclear energy, by hydro-power and solar does not result in any CO2 emissions.
Therefore, that electricity obviously is very beneficial to the reduction of CO2 emissions" Dr. John
Sawill, President of the Nature Conservancy.
(É muito importante que reduzamos a emissão de gás carbônico, porque quanto mais CO2

introduzirmos na atmosfera, maior será o perigo de que o aquecimento do planeta realmente
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ocorra A energia elétrica produzida por centrais nucleares, hidroelétricas e solares não emite gás
carbônico e portanto é muito benéfica para a redução da emissão de CO2. Dr John Sawill,
Presidente da ONG Conservação da Natureza.)

"Having weighed the various risks and benefits, in particular those arising out of THORP, my Right
Honorable Friend (the agriculture & fisheries minister) and I have come to the judgement that there
is a sufficient balance of advantage in favor of the operation of THORP ..." From environment
minister John Gummer's announcement of THORP authorization in Parliament, December 12,
1993.
(Tendo pesado os vários riscos e benefícios, em particular aqueles decorrentes da operação de
THORP eu e o meu colega o ministro da agricultura e pesca chegamos a conclusão de que há
suficiente vantagem a favor da operação da usina.... Ministro do Meio Ambiente de Reino Unido,
ao anunciar no Parlamento em 12 de dezembro de 1993, a autorização para a usina de
reprocessamento de THORP-"Thermal Oxide Reprocessing Plant").

"When the newspaper says 'radiation', people panic. What people don't understand is that
radioactivity is all around us.' Time, Jan. 17, quoting Herman Cember, an expert on radiation
protection and safety at Northwestern University. (Quando um jornal fala de 'radiação' o público
entra em pânico. O que as pessoas não entendem é a radioatividade está em volta de todos nós.
Revista "Time", citando Herman Cember, um especialista em proteção radiológica e segurança da
Universidade Northwestern.)

"If America has the will to transform most of its electricity production to nuclear power and to run
its car engines from stored electricity, the economy's running costs would be lower, its effect on
global warming would be cut by a third, and the trade deficit would be cut or perhaps even brought
back to a profit". Martin Nelson, marine engineering professor at the U.S. Naval Academy, in the
Baltimore Sun, Dec 14,1993. (Se os Estados Unidos utilizarem a energia nuclear para a produção
da maior parte da energia elétrica necessária no país e também utilizar energia elétrica amarzenada
para funcionar os motores dos carros americanos, os custos operacionais seriam menores, os
efeitos sobre o aquecimento do planeta seriam reduzidos de um terço e o déficit da balança de
pagamentos seria eliminado ou talvez mesmo convertido em lucro. Martin Nelson, professor de
Engenharia Oceanográfica na Academia Naval dos Estados Unidos, citado no jornal "Baltimore
Sun", em 14 de dezembro de 1993.)

"The Holy See believes that all possible efforts should be made to extend to all countries -
especially to the developing ones - the benefits contained in the peacefuel uses of nuclear energy".
Archbishop Donate Squicciarini, Pope John Paul II's envoy to the International Atomic Energy
Agency. NucNet News No 183/94, 12 th April 1994.
(A Santa Sé acredita que todos os esforços possíveis devam ser feitos de modo a se aplicar a todos
os países - especialmente para os países em desenvolvimento - os benefícios das aplicações
pacíficas da energia nuclear. Arcebispo Donato Squicciarini, representante do Papa João Paulo II
na Agência Internacional de Energia Atômica. NucNet News No. 183/94,12 de abril de 1994.)

"Nuclear power, for all the appropriate concerns for plant safety and waste disposal, provides
substantial environmental benefits. Had commercial nuclear reactors not been developed, America
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would be disastrously committed to coal-fired technologies, with global to local consequences in
air, water and land pollution" An editorial in the Minneapolis Star & Tribune, Feb 20,1994.
(A energia nuclear, pelas suas preocupações de segurança da usina e de disposição de rejeitos, tem
importantes benefícios ambientais. Se os reatores comerciais não tivessem sido desenvolvidos, os
Estados Unidos estariam fortemente comprometidos com tecnologias de carvão com
conseqüências de poluição no ar, água e terra de âmbito do país e do planeta. Editorial do jornal
Minneapolis Star & Tribune de 20 de fevereiro de 1994.)

If Europe doubled its nuclear generating capacity over the next 25 years, then in the year 2020
the CO2 emission from the European electricity supply sector could be cut to 38 percent of the
present levels, that is from 2100 million tons to 800 million tons. France has proved that such a goal
could be achieved. ENS-European Nuclear Society.
(Se a Europa duplicasse a capacidade nucleoelétrica durante os próximos 25 anos, então no ano
2020 as emissões de CO2 pelo setor elétrico europeu cairiam para 38% dos valores atuais, isto é de
2.100 milhões de toneladas para 800 milhões de toneladas. ENS-Sociedade Nuclear Européia)

Without a viable domestic nuclear energy technology industry "we will need to import the
technology, and then we will be in the same position we're in with regard to importing oil"
-Energy Secretary Hazel O'Leary. Nuclear Energy Insight. April 1996.
(Sem uma indústria nacional viável com tecnologia de energia nuclear, nós americanos, teremos
que importar tecnologia e ficaremos na mesma posição em que estamos em relação à importação
de petróleo.
-Ministra de Energia dos Estados Unidos, Hazel O'Leary)

If environmentalists are serious about greenhouse gas reductions, they need to give serious
considerations to nuclear enrgy. Sen. Bennett Johnston, during one of his last Energy Committtee
hearings before retirement in January 1997after 24 years in the Senate. (Se os ambientalistas são
sérios a respeito de redução de emisssões de gases de efeito estufe, eles têm que considerar
seriamente a energia nuclear. Senador Bennett Johnston durante uma audiência pública realizada
pela Comissão de Energia do Senado Americano, antes de sua aposentadoria em janeiro de 1997 e
após 24 anos de atividades no Senado)

Last year -1995 - nuclear power plants generated more electricity, more safely and at less cost than
ever. America is now genertating electricity at nuclear facilities, so efficiently that the average cost
per kilowatt-hour came down another 12 percent. And with no compromise in either safety or
reliability. And, our environment is actually cleaner. Without nuclear power, carbon dioxide
emissions from the generation of electricity would be 30 percent more than they are. The new
nuclear generators are entirely new- evolutionary- more efficient, more safe. Disposal of hot waste
is now back on track in the new Congress. Resolve that, and the atom promises ever brighter
tomorrows. Radio comentator Paul Harvey, Jan, 1996.
(No ano passado -1995- as usinas nucleares produziram mais energia elétrica, de modo mais
seguro e mais barato do que nunca. Os Estados Unidos está gerando energia elétrica em suas
usinas de modo tão eficiente que o custo unitário médio de produção por quilowatt-hora baixou de
12%. E isto sem comprometer tanto a segurança como a confiabilidade. E o nosso meio ambiente
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tornou-se na verdade mais limpo. Sem a energia nuclear, as emissões de dióxido de carbono do
setor elétrico seriam 30% mais altas. Os novos reatores nucleares são completamente novos,
evolucionários, mais eficientes, mais seguro. O tema da disposição de rejeitos está de volta ao novo
Congresso. Isto resolvido, o átomo promete um futuro mais brilhante.
Paul Harvey, comentarista de rádio, em 12 de janeiro de 1996.

When 6 billion humans pump tons of carbon dioxide into the atmosphere, it may affect climate
It seems to me the better part of prudence to try to cut down on fossil fuel emissions that just might
cause serious climatic change down the road. Which is why the global warming people should be
strongly supporting climatically benign nuclear power.
Syndicated columnist Charles Krauthammer in the Washington Post, Jan, 19. 1996.
(Toneladas de dióxido de carbono jogadas na atmosfera por 6 bilhões de pessoa podem afetar o
clima Parece-me da melhor prudência diminuir as emissões poluentes dos combustíveis
fósseis que podem causar sérias mudanças climáticas. Esta é a razão pela qual as pessoas que lidam
com o assunto de mudanças climáticas deveriam ser extremamente favoráveis a energia nuclear, um
fonte benigna do ponto de vista climático.
Charles Krauthammer, colunista do Washington Post, em 19 de janeiro de 1996)
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ANEXO-V

GLOSSÁRIO DE SIGLAS
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GLOSSÁRIO DE SIGLAS

Foram utilizadas neste trabalho as seguintes siglas:

AIEA Agência Internacional de Energia Atômica. Veja a correspondente sigla em inglês IAEA

BWR ("Boiling Water Reactor") Reator a urânio enriquecido e moderado e arrefecido água leve
(H2O) fervente, formando vapor que vai direto a turbina sem a necessidade de um trocador
de calor intermediário.

CANDU veja HWR

FBR ("Fast Breeder Reactor") Reator superconversor a neutrons rápidos, capaz de produzir uma
quantidade de material físsil maior do que aquela que consome.

GLP: Gás líquido de petróleo

GNL: Gás natural liqüefeito

FTWR ("Heavy Water Reactor") Reator moderado e arrefecido a água pesada (D2O), permitindo o
uso do urânio natural como combustível. Estes reatores na sua versão PHWR ("Presurized
Heavy Water Reactor"), reatores moderados a água pesada e arrefecidos a água pesada
pressurizada passando por tubos de pressão contendo o combustível foram desenvolvidos
no Canadá e por esta razão são também denominados de CANDU (Canada. Deuterium,
Uranium).

IAEA ("International Atomic Energy Agency"). Veja a correspondente sigla em português AIEA

LWR ("Light Water Reactor") classificação que engloba os reactores de tecnologia semelhante,
PWReBWR.

LWGRVejaRBMK

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Veja a correspondente
sigla em inglês OECD.

OECD ("Organization for Economic Co-operation and Development"). Veja a corresponde sigla
em português OCDE.

PHWR veja HWR

PWR ("Pressurized Water Reactor") Reator a urânio enriquecido e moderado e arrefecido água
leve (H2O) pressurizada.
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RBMK ou LWGR Reator moderado a grafíta e arrefecido a água leve. Esta tecnologia foi a
empregada na usina de Chernobyl.

WWER Reator a urânio enriquecido e água leve pressurizada (PWR) desenvolvido industrialmente
pela antiga União Soviética
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