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RESUMO 
 

 

O PAPEL DA ENERGIA NUCLEAR NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA: 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

 

AUTORA: Priscila Schirmer 

ORIENTADORA: Celina Ceolin 

 

 

Diante do grande aumento da demanda mundial por energia, pela contínua expansão da 

industrialização e pelo aumento do consumo, vem crescendo a necessidade de diversificação 

da matriz energética e a busca de energias menos poluentes. A energia nuclear é cada vez mais 

considerada como opção para conter a emissão de gases do efeito estufa e diminuir a 

dependência de combustíveis fósseis. Porém, este é um tema que gera muita insegurança e 

questionamentos, tornando importante o desenvolvimento deste trabalho, tanto para um melhor 

entendimento do público leigo, bem como para contribuir e incentivar pesquisas futuras através 

de uma avaliação sobre seus aspectos ambientais e socioeconômicos, discutindo seus riscos e 

vantagens, e uma avaliação sobre a expansão do deu uso, incluindo uma visão panorâmica da 

energia nuclear no Brasil. Concluindo que a Energia Nuclear pode contribuir para a expansão 

da matriz energética brasileira, sendo a única fonte térmica capaz de garantir o fornecimento 

constante de energia sem emitir gases de efeito estufa, considerando que o Brasil domina a 

tecnologia do ciclo do combustível nuclear e possui grande reserva de urânio. Uma maior 

participação da energia nuclear na matriz energética brasileira pode gerar uma maior 

diversificação da mesma, prezando pela sustentabilidade ambiental e econômica do país e 

diminuindo a vulnerabilidade do sistema. Entretanto, a geração nuclear não deve ser 

considerada como a única solução para os problemas energéticos do país, mas fazer parte dela 

através da sua combinação com a utilização de outras fontes renováveis, ampliando a 

diversidade e segurança energética do país. 

 

 

Palavras chaves: Energia Nuclear. Matriz Energética. Geração de Energia. Aspectos 

Ambientais. Aspectos Socioeconômicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE ROLE OF NUCLEAR ENERGY IN BRAZILIAN ENERGY MATRIX: 

SOCIOECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS 

 

AUTHOR: Priscila Schirmer 

ADVISOR: Celina Ceolin 

 

 

With the large increase of energy demand in the world, either for the continued expansion of 

industrialization, or by the raise of consumption, are increasing the need for energy sources 

diversification and the search for cleaner alternatives of energy production. Nuclear power has 

been considered as an option to curb the emission of greenhouse gases and reduce the 

dependence of fossil fuels. However, nuclear energy is an issue that still causes a lot of doubt 

and questions, turning the development of this work very important for a better understanding 

of the lay public as well as to contribute and encourage future research through an assessment 

of their environmental and socio-economic aspects, discussing the risks, benefits, and an 

assessment of the expansion of nuclear energy use, including an overview of nuclear energy in 

Brazil. Concluding that nuclear energy can contribute to the expansion of the Brazilian energy 

matrix, as the only heat source able to ensure constant supply of energy without emitting 

greenhouse gases. Considering that Brazil dominates the technology of the nuclear fuel cycle, 

and has a large reserves of uranium. A larger share of nuclear energy in the Brazilian energy 

matrix can generate greater diversification of the same, valuing the environmental and 

economic sustainability of the country and reducing the system's vulnerability. However, 

nuclear generation should not be considered as the only solution to the energy problems of the 

country, but make a parto f it by the combination with other renewable sources, increasing the 

diversity and energy security of the country. 

 

Key-words:  Nuclear Energy. Energy Matrix. Power Generation. Environmental Aspects. 

Socioeconomic Aspects.                
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vivemos em um período de intenso crescimento global de consumo de 

energia elétrica, e, consequentemente, vem se intensificando o interesse pelo aumento da oferta 

de energia e tecnologias importantes para o futuro desta indústria no Brasil e no mundo 

(ELETRONUCLEAR, 2016).  De acordo com Moreira (2012), o Brasil vive uma situação de 

amplo crescimento econômico, e com o consumo em alta, há necessidade de aumentar a 

produção de energia e o governo brasileiro sinaliza investimentos pesados na área da energia 

nuclear. 

Segundo a ANEEL (2008), a energia nuclear voltou à agenda internacional da produção 

de eletricidade como um caminho alternativo à produção de energia com o uso de combustíveis 

fósseis.  Sua operação tem baixos níveis de emissão do principal responsável pelo efeito estufa, 

o gás carbônico (CO2), e ainda, segundo a Eletronuclear (2016), tem uma das melhores taxas 

de geração de calor entre as fontes térmicas, sendo uma fonte de energia de larga escala. 

Esta forma de produção de energia, é a quarta maior fonte geradora de eletricidade do 

mundo, ficando atrás apenas do carvão, gás natural e das hidroelétricas. Atualmente, conta-se 

com 442 reatores nucleares em atividade no mundo, distribuídos em 30 países, e, ainda, 66 

novos reatores em construção (GONÇALVES; RUIZ, 2016). Já o Brasil conta com duas usinas 

nucleares em operação, Angra 1 e Angra 2, e uma em construção, Angra 3, com conclusão 

prevista para 2021 (ELETRONUCLEAR, 2016). 

O papel do Engenheiro Ambiental e Sanitarista inclui resolver ou minimizar impactos 

ambientais causados por atividades humanas, para isso, é preciso ter conhecimento sobre a 

atividade potencialmente poluidora, seus princípios básicos, seu funcionamento, e seu papel na 

sociedade. Por este motivo, torna-se importante o desenvolvimento deste trabalho, tanto para 

um melhor entendimento ao público leigo ao tema, contribuindo para uma melhor aceitação do 

uso desta forma de geração de energia, que ainda sofre resistência da população, bem como 

para contribuir e incentivar pesquisas futuras referentes ao tema, fazendo isso através de uma 

avaliação sobre seus aspectos ambientais, discutindo seus riscos e vantagens, e ainda, uma 

avaliação sobre a expansão do uso desta tecnologia, incluindo uma visão panorâmica da energia 

nuclear no Brasil e no mundo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar os princípios básicos da energia nuclear, bem como sua caracterização, 

utilização e produção, e decorrer sobre seu papel da matriz energética brasileira, fazendo uma 

análise socioeconômica e ambiental sobre o tema. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar um levantamento bibliográfico referente ao tema proposto;  

2. Caracterizar a energia nuclear e seus impactos no meio ambiente; 

3. Promover um levantamento do uso da energia nuclear no Brasil e no mundo; 

4. Promover um melhor entendimento do funcionamento da geração de energia nuclear 

para que o Engenheiro Ambiental e Sanitarista saiba seu papel no momento de 

identificar e tratar os impactos ambientais causados pela prática. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia de um trabalho é de ampla importância para o desenvolvimento da 

pesquisa, sendo originada através do próprio processo de investigação, tendo o papel de orientar 

o investigador através do caminho da pesquisa (HALMENSCHLAGER, 2013).  

O projeto em questão foi conduzido através de pesquisa bibliográfica, com escopo 

exploratório, buscando a contextualização e relevância do tema. De acordo com Gil (2008), a 

pesquisa bibliográfica é elaborada através de um material elaborado previamente, constituído 

de livros e artigos científicos. Segundo Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), a elaboração de 

uma pesquisa extrai informações examinando, investigando e usando técnicas apropriadas para 

seu manuseio e análise, preservando as fontes utilizadas. 

Primeiramente, efetuou-se a coleta de dados, a fim de identificar as fontes capazes do 

fornecer informações necessárias para a elaboração do estudo, é importante ressaltar que a 

busca foi efetuada procurando materiais escritos nos idiomas: Português (Brasil) e Inglês. 

Para garantir a credibilidade e veracidade dos dados e informações aplicados no 

trabalho, procurou-se, principalmente, empregar livros, artigos, apostilas e publicações 

vinculados diretamente ou indiretamente à orgãos governamentais nacionais e internacionais, 

sendo eles: 

Internacionais: 

 IAEA - International Atomic Energy Agency (Agência Internacional de Energia 

Atômica); 

 IEA - International Energy Agency (Agência Internacional de Energia); 

 NEA - Nuclear Energy Agency (Agência de Energia Nuclear). 

 

Nacionais: 

 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica; 

 CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear; 

 ELETROBRAS ELETRONUCLEAR; 

 EPE – Empresa de Pesquisa Energética; 

 FGV – Fundação Getúlio Vargas; 

 INB – Indústrias Nucleares do Brasil; 

 IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares; 

 MME – Ministério do Meio Ambiente. 
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Também foram utilizados livros, dissertações e artigos publicados em revistas diversas. 

Procurou-se utilizar materiais atuais, publicados principalmente durante os últimos 5 anos. A 

Figura 01 a seguir, demonstra a atualidade dos artigos selecionados para a formulação do 

trabalho. 

 

Figura 01 – Atualidade dos artigos utilizados no trabalho. 

 

2%
14%

33%

51% Anteriores a 2000

2000 - 2006

2007 - 2010

2011 - 2016

 

 
Fonte: Autor 

 

Após o material ser coletado e selecionado através de leitura exploratória seguida de 

leitura seletiva, o trabalho prosseguiu com a elaboração do registro das informações extraídas 

das fontes. Preliminarmente, o foco da pesquisa foi esclarecer princípios básicos do tema, a fim 

de promover um melhor entendimento dos conceitos essenciais para facilitar a compreensão do 

trabalho. Após isso, pôde-se, então, direcionar o trabalho para o foco principal, decorrendo 

sobre os aspectos socioeconômicos, e principalmente ambientais relacionados ao tema, e, em 

seguida, fazendo uma análise sobre estas questões. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 ENERGIA NUCLEAR: PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

Até pouco tempo atrás, pensava-se que o átomo era a menor porção de matéria, 

considerado uma partícula indivisível, tendo uma estrutura compacta. Com o passar do tempo 

e o avanço dos métodos científicos, pode-se descobrir que o átomo é constituído por partículas 

menores (subatômicas), constatando a existência de um núcleo, onde se concentra a maioria da 

massa do átomo, e partículas que giram ao seu redor, os elétrons, que são partículas de carga 

negativa e massa muito pequena (CARDOSO, 2012). 

Ainda segundo Cardoso (2012), este núcleo é composto por partículas de carga positiva 

(prótons) e de partículas sem carga (nêutrons). Como os prótons tem a mesma carga positiva, 

eles têm a tendência de se repelir, mas ainda assim, estão juntos no núcleo, devido a existência 

de uma energia de ligação, de caráter atrativo, cuja intensidade é maior do que a interação 

elétrica repulsiva. Dessa forma, os prótons e nêutrons se mantêm juntos no núcleo atômico. 

A energia de ligação pode ser interpretada como sendo a energia necessária para separar 

todos os prótons e nêutrons de determinado núcleo. Existem duas principais formas de 

aproveitamento dessa energia para produção de eletricidade: a fissão nuclear e a fusão nuclear.  

Na Figura 02 podemos observar a variação da energia de ligação por núcleon (prótons 

e nêutrons) (E/A) em função do número de núcleons (A). Nota-se que o gráfico apresenta um 

máximo em torno de A=56, que é o número atômico do Ferro (Fe). Ou seja, o Ferro possui 

maior energia de ligação e é um dos elementos mais estáveis.  Para que haja aproveitamento 

dessa energia nos processos de fissão e fusão nuclear, devemos observar que, para elementos 

com número atômico menor que 56, a fusão libera mais energia do que foi utilizado para induzir 

a reação, e para elementos com número atômico maior que 56, a fissão que libera mais energia 

do que foi introduzida para que a reação ocorresse.  Ou seja, tanto processos de fusão de núcleos 

leves quanto processos de fissão de núcleos pesados podem levar a liberação de energia e 

podem, portanto, servir de fundamento tanto para a construção de reatores de geração de energia 

quanto para a construção de bombas com extremo poder de destruição (PALANDI et al., 2010). 
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Figura 02 - Gráfico da variação de energia de ligação por núcleon. 

 

 
 

Fonte: (PALANDI et al., 2010) 
 

4.1.1 Fissão Nuclear 

 

De acordo com a Eletronuclear (2016), a fissão do átomo de urânio é a principal técnica 

empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares, sendo utilizada em mais de 400 

centrais nucleares em todo o mundo. 

No processo de fissão nuclear, a liberação de energia ocorre através da divisão do núcleo 

em, geralmente, dois pedaços menores e de massas comparáveis. Este fenômeno raramente 

acontece de forma espontânea na natureza, mas pode ser induzida por meio de bombardeamento 

dos núcleos pesados com um nêutron, que, ao ser absorvido, torna o núcleo instável. Como por 

exemplo o 235U, que quando bombardeado com um nêutron, fissiona em dois pedações menores, 

emitindo de dois a três nêutrons, como mostra a Figura 03, (GONÇALVES; ALMEIDA, 2005). 
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Figura 03 - Processo de Fissão Nuclear 

 

 
 

Fonte: (GONÇALVES; ALMEIDA, 2005). 

 

Se houver outros núcleos de 235U próximos, torna-se possível que os nêutrons 

produzidos na fissão atinjam outros núcleos de 235U, e assim, sucessivamente, se houver um 

grande número de núcleos 235U disponíveis, há uma grande probabilidade de ocorrerem novas 

fissões, que irão gerar novos nêutrons e, consequentemente, novas fissões, provocando um 

processo denominado reação em cadeia, como demonstra a Figura 04.  

 

Figura 04 - Processo de Reação em cadeia. 

 

 

 

Fonte: (GONÇALVES; ALMEIDA, 2012) 
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 Vale ressaltar que os nêutrons produzidos diretamente na fissão (nêutrons 

rápidos), são muito energéticos, e para induzirem novas fissões é necessário que sua energia 

seja reduzida para a escala térmica. Para isso, utiliza-se um material chamado de moderador 

(geralmente água). 

Perante determinadas condições, com o tempo acontece o crescimento exponencial do 

número de fissões de nêutrons, pois cada fissão produz mais nêutrons do que aquele absorvido, 

tornando a quantidade de energia liberada enorme. Em função da grande quantidade de energia 

liberada na fissão nuclear, juntamente com a emissão de mais de um nêutron, tornou-se possível 

sua utilização deste processo como fonte de energia (TERREMOTO, 2004). 

 De acordo com Gonçalves e Almeida (2012), com o controle do número de nêutrons 

produzidos, bem como a quantidade de 235U, torna-se possível controlar a taxa de fissão ao 

longo do tempo. A aplicação do método de reação em cadeia controlada é utilizada nos reatores 

nucleares para a produção de energia elétrica. 

 A reação em cadeia, não cessa até consumir todo o material físsil (que sofre fissão 

nuclear), a forma de controlar esta reação consiste na eliminação do agente causador da fissão, 

o nêutron. A aplicação do controle da reação em cadeia nos reatores nucleares é feita a partir 

de alguns elementos químicos, como o boro, na forma de ácido bórico ou de metal e o cádmio, 

em barras de metal (Figura 05). Desta forma, são absorvidos os nêutrons, resultando na 

formação de isótopos de boro e cádmio (CARDOSO, 2012). 

 

Figura 05 - Controle da reação em cadeia. 

 

 
 
Fonte: (CARDOSO, 2012) 
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4.1.2 Fusão Nuclear 

 

Quando duas partículas nucleares leves se combinam, ou se “fundem”, a energia é 

liberada, pois o produto dos núcleos tem menos massa do que as partículas originais. Tais 

reações de fusão podem ser causadas pelo bombardeamento de alvos com partículas carregadas, 

usando um acelerador ou por aumento da temperatura de um gás a um nível suficientemente 

elevado para reações nucleares acontecerem (MURRAY, 2000). 

 O uso da fusão como fonte controlável de energia ainda não se tornou possível, porém, 

quando esse método se tornar praticável, será uma fonte simples e pouco poluente quando 

comparada com a fissão nuclear ou a combustão de carvão e do petróleo. Um reator de fusão, 

se fosse possível atualmente, necessitaria de equipamentos muito sofisticados, e ainda assim, 

produziria certa radioatividade, ainda que, em menor quantia que a fissão (GRAÇA, 2012). 

 Ainda segundo Graça (2012), futuramente a fusão poderá ser uma importante fonte de 

energia se alguns pontos forem esclarecidos, como é o caso do controle do plasma e a 

eliminação ou a minimização da radioatividade induzida nos materiais do reator.  

 

4.1.3 Reator Nuclear 

 

 Reator Nuclear é um equipamento onde se processa uma reação de fissão nuclear e pode 

gerar uma grande quantidade de energia usando uma pequena quantidade de material (urânio) 

(CARDOSO, 2012). 

Segundo Terremoto (2004), o principal uso de reatores nucleares acontece para a 

geração de energia elétrica. Uma usina nucleoelétrica pode ser caracterizada como uma 

instalação projetada para gerar energia elétrica usando um reator nuclear como fonte de calor 

para a produção do vapor de água que move a turbina. 

Uma usina nuclear tem seu funcionamento comparado ao de uma usina térmica 

convencional (Figura 06), nesta, uma fonte de calor transforma a água em vapor que, em alta 

pressão, faz girar uma turbina acoplada a um gerador elétrico. A diferença entre as duas é a 

fonte de calor, enquanto as usinas convencionais fazem o uso da queima de combustíveis como 

o carvão, gás natural, óleo diesel, biomassa, entre outros, a usina nuclear utiliza a reação de 

fissão nuclear para obter calor (GONÇALVES; RUIZ, 2016). 
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Figura 06 - Comparação entre o funcionamento de uma usina termoelétrica convencional (A), 

e uma usina nucleoelétrica (B). 

 

 

 
Fonte: (TERREMOTO, 2004). 

 

De acordo com Murray (2000), além da geração de grandes quantidades de energia 

elétrica comercial, outros reatores têm como propósito a pesquisa de radiação e alguns deles 

fornecem energia de propulsão para submarinos.  

Conforme Terremoto (2004), reatores nucleares podem ser classificados de acordo com 

os seguintes critérios: 

-  Energia dos nêutrons em que ocorre a maior parte das fissões (rápido ou térmico);  

- Material físsil presente no combustível nuclear (Urânio, Plutônio ou Tório);  

- Configuração do conjunto combustível nuclear + moderador;  

- Tipo de moderador (água leve, água pesada ou grafite);  

- Tipo de refrigerante (água leve, água pesada, Hélio ou Sódio);  

- Finalidade a que se destinam (pesquisa ou de potência). 

Dentre os itens citados, o mais importante é aquele referente à finalidade dos reatores 

nucleares. Seguindo este critério, os reatores podem ser separados em dois principais grupos: 

Os reatores de pesquisa, que atuam como fonte de nêutrons para propósitos diversos abrangendo 

experimentos em física nuclear básica até irradiações para produção de radioisótopos para fins 
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agrícolas, industriais e medicinais, e os reatores de potência, que tem a finalidade de gerar 

energia elétrica (TERREMOTO, 2004). 

 Existem variados tipos de reatores nucleares, sendo que os mais utilizados são do tipo 

LWR (reator à água leve), que atualmente representam 80% dos reatores em operação, onde a 

água é usada como fluido de transporte de calor e como elemento moderador das reações de 

fissão. Essa classe de reatores pode ser fragmentada entre BWR (reator à água fervente) e PWR 

(reator à água pressurizada), que é o modelo mais utilizado mundialmente, e usado nas usinas 

de Angra I, Angra II e Angra III, esta última se encontra ainda em construção. Ainda existem 

outros modelos de reatores em operação, como o PHWR (reator à água pesada pressurizada), 

LWGH (reator à água leve moderado à grafite), GCR (reator refrigerado a gás) e FNR (reator 

a nêutrons rápidos) (GONÇALVES; RUIZ, 2016). 

 

4.1.4 Tipos de Reatores 

 

4.1.4.1 Reatores de Pesquisa 

 

Segundo Terremoto (2004), “os reatores nucleares de pesquisa servem como fontes de 

nêutrons para propósitos experimentais diversos”. 

Os reatores TRIGA (Training, Research, Isotopes, General Atomics), são os reatores de 

pesquisa mais amplamente utilizados. Foram desenvolvidos principalmente para a formação de 

pessoal e pesquisas e se encontram, geralmente, instalados em universidades, hospitais, 

indústrias e centros de pesquisas. Estes reatores caracterizam-se pela sua segurança, relacionada 

a dois fatores associados à transferência de calor: o grande coeficiente negativo de 

temperatura/reatividade e pela presença de um sistema passivo de remoção de calor do núcleo 

(PINTO; MESQUITA; TELLO, 2010). 

 

4.1.4.2 PWR (reator à água pressurizada) 

 

Segundo Terremoto (2004), a água tem excelentes propriedades como moderador para 

um reator nuclear térmico, fazendo com o que os reatores de potência moderados à água sejam 

mais compactos que reatores de potência moderados à grafite. Seu núcleo possui dimensões 
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que apresentam apenas 2m de altura e 3m de diâmetro, possibilitando sua utilização na 

propulsão naval, principalmente em submarinos. 

O combustível utilizado nesse tipo de reator é o urânio enriquecido, localizado no seu 

núcleo. A energia nesse tipo de reator é gerada a partir da fissão do átomo de urânio, onde a 

divisão do núcleo atômico emite calor, aquecendo a água do sistema primário que fica em 

contato direto com o núcleo do reator. Essa água quente pressurizada, sem se misturar, acaba 

trocando calor com a água quente do sistema secundário no gerador de vapor, onde se aquece 

e se transforma em vapor de pressão mais baixa. Este vapor é o responsável pela movimentação 

do conjunto turbina-gerador, gerando eletricidade, como esquematizado na Figura 07. No 

sistema primário do gerador, há um pressurizador que faz o papel de controle da pressão da 

água, isso faz com que a água não se vaporize, apesar da altíssima temperatura. Já no sistema 

secundário, o condensador tem como função o resfriamento do vapor e também de recoloca-lo 

em circulação (GONÇALVES; RUIZ, 2016). 

Ainda segundo Gonçalves e Ruiz (2016), neste tipo de reator, cada sistema de circulação 

de água é independente, o que faz aumentar a segurança da usina, uma vez que o material 

radioativo passa a circular apenas no sistema primário. Além disso, há uma estrutura de 

contenção, geralmente de concreto e aço, localizada ao redor do núcleo, protegendo o reator de 

fatores externos e evitando vazamentos de radiação em caso de falha interna.  
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Figura 07 - Esquema de um reator PWR. 

 

 

 
Fonte: (GONÇALVES; RUIZ, 2016). 

 

4.1.4.3 BWR (Reator à água fervente) 

 

Este tipo de reator é o segundo mais utilizado no mundo, seu funcionamento é muito 

similar com o PWR, exceto pela ausência de um trocador de calor entre o reator nuclear e o 

ciclo de potência (TERREMOTO, 2004), existindo apenas um sistema de circulação de água, 

fazendo com que a turbina seja impulsionada pela mesma água que entra em contato com o 

urânio enriquecido (GONÇALVEZ; RUIZ, 2016). 

A ausência de um trocador de calor se torna possível pelo fato de que esse sistema faz 

uso de um ciclo direto, pois o vapor produzido na ebulição no núcleo de um reator refrigerado 
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e moderado à água é separado da água saturada e em seguida canalizado diretamente para as 

turbinas, evitando perdas termodinâmicas e diminuindo custos (TERREMOTO, 2004). 

Ainda segundo o autor, inicialmente existiam algumas preocupações em relação ao 

sistema BWR, principalmente em relação à ebulição no núcleo e seus efeitos sobre a segurança 

e a estabilidade do reator. Preocupava-se também, com a circulação do vapor de água gerado 

no núcleo através das turbinas e o risco de contaminação radioativa. Após inúmeros testes e 

experimentos realizados, contatou-se que a ocorrência da ebulição no núcleo do reator seria 

segura e o risco de contaminação radioativa pode ser consideravelmente reduzido garantindo 

que a água do sistema apresente um grau de pureza alto. 

 

Figura 08 - Esquema de um reator BWR. 

 

 
 

Fonte: (SEKIMOTO, 2007) 

 

A Figura 08 demonstra o esquema de funcionamento de um reator BWR. A mistura 

água-vapor sai do núcleo pela parte superior e passa por separadores e secadores de vapor. Os 

separadores de vapor possuem um conjunto de tubos verticais que possuem, no seu interior, pás 

que forçam a mistura água-vapor a fazerem um movimento helicoidal afim de separar a água 

do vapor. A água que é separada deste processo é recirculada e a umidade remanescente é 

retirada nos secadores. As barras de controle se localizam na parte inferior no núcleo e sua 

inserção no núcleo é feita de baixo para cima, em meio aos espaços existentes entre os 

elementos, estas barras de controle possuem formato cruciforme e são operadas 

hidraulicamente (TERREMOTO, 2004). 
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4.1.4.4 PHWR (reator à água pressurizada) 

 

Também conhecido como CANDU (Canadian deuterium uranium), possui 

semelhanças ao reator do tipo PWR, possui sistemas primários e secundários de circulação, no 

entanto, esse tipo de reator utiliza o óxido de urânio não enriquecido, que é gerado após a etapa 

de conversão, tendo como elemento moderador a água pesada (GONÇALVES; RUIZ, 2016). 

Os reatores do tipo PHWR tem a capacidade de serem abastecidos por urânio natural e 

possuem uma boa economia de nêutrons, essas particularidades propiciam baixos custos de 

combustível, boas taxas de conversão e índices elevados de queima do combustível. Em 

contrapartida, o custo de produção da água pesada é muito elevado, fazendo com que seja 

indispensável evitar perdas em tubulações e trocadores de calor. Ainda, a temperatura crítica 

da água pesada, limita a temperatura máxima do refrigerante, fazendo com que seja necessário 

submetê-lo à pressões elevadas (TERREMOTO, 2004). 

Terremoto (2004), usa como exemplo o reator da usina nucleoelétrica de Pickering, 

localizado na cidade de Ontário, Canadá (Figura 09), para descrever as características de um 

reator do tipo PHWR.  

 

Figura 09 - Esquema representativo de um reator PHWR da usina nucleoelétrica de Pickering. 

 

 
 
Fonte: (TERREMOTO, 2004). 
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O moderador é contido em um vaso cilíndrico denominado calândria, feito de aço 

inoxidável, por ela, passam um total de 380 tubos horizontais de Zircaloy, no interior destes 

tubos há um tubo de pressão Zircaloy, sendo que o espaço existente entre os tubos é preenchido 

com gás Hélio a fim de obter isolamento térmico, fazendo com que a água contida no interior 

da calândria permaneça em uma temperatura baixa e a água pesada refrigerante contida nos 

tubos seja pressurizada. Dentro de cada tubo de pressão há 12 feixes combustíveis constituídos 

por um conjunto de 28 varetas, essas varetas são formadas por pastilhas feitas de dióxido de 

urânio natural (UO2) que são acondicionadas em tubos de Zircaloy (TERREMOTO, 2004). 

 

4.1.4.5 Reatores refrigerados a gás (GCR)   

 

Segundo Terremoto (2004), este tipo de reator de potência é caracterizado pelo uso de 

urânio natural metálico como combustível, grafite como moderador e dióxido de carbono como 

refrigerante. O material de revestimento do combustível nuclear é uma liga de magnésio 

denominada Magnox. Os reatores do tipo GCR têm como limitação a temperatura máxima de 

operação do combustível nuclear, ficando restrita à 400ºC, que posteriormente foi constatado 

que, nesta temperatura, o dióxido de carbono causava corrosão em determinados componentes 

de aço carbono da tubulação de refrigeração, sendo assim, viu-se a necessidade de diminuir a 

temperatura máxima do dióxido de carbono para 370ºC. 

Ainda segundo o autor, na década de 90, os primeiros reatores refrigerados à gás 

construídos, entraram no período final de vida útil, funcionando apenas por mais alguns anos, 

em potência reduzida, fazendo com que reatores deste tipo se tonassem obsoletos, e os mesmos 

não serão mais construídos.  

 

4.1.4.6 Reatores avançados refrigerados a gás (AGR) 

 

 De acordo com Terremoto (2004), as condições dos reatores do tipo Magnox são 

desfavoráveis se comparadas as termoelétricas convencionais modernas. Para tornar essas 

condições favoráveis em usinas nucleoelétricas com reatores refrigerados a gás, fez-se 

necessário elevar a temperatura de operação destes reatores, isso se tornou possível a partir das 

seguintes modificações para seu aperfeiçoamento, levando em consideração que seu moderador 

continuou sendo o grafite. 
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- Substituição de Magnox por aço inoxidável ou Zircaloy como material de revestimento do 

combustível; 

- Substituição de urânio natural metálico por dióxido ou carbeto de urânio ligeiramente 

enriquecido em 235U como combustível nuclear;  

- Uso de aços especiais na fabricação dos componentes do circuito de refrigeração, para 

eliminar a corrosão induzida pelo dióxido de carbono à temperatura elevada. 

 O autor ainda afirma que os reatores com essas características foram designados por 

reatores avançados refrigerados à gás (AGR). Devido ao seu alto custo comparado a um reator 

PWR com a mesma potência, estima-se que reatores deste tipo não sejam mais construídos. 

 

4.1.5 Aplicações 

 

A energia nuclear permite inúmeras aplicações em diversas áreas: medicina, indústria, 

agricultura e farmacêutica. Os isótopos radioativos têm propriedades de emitirem radiações, 

que podem atravessar a matéria, ou serem absorvidas por ela, possibilitando sua utilização para 

vários propósitos, como veremos a seguir (CARDOSO, 2012). 

 

 4.1.5.1 Medicina 

 

O uso de radiação para terapia médica tem aumentado consideravelmente nos últimos 

anos, com milhões de tratamentos disponibilizados anualmente. A radiação provem de unidades 

teleterápicas em que a fonte está a uma certa distância do alvo, a partir de isótopos, em 

recipientes selados implantados no organismo, ou a partir de soluções de radionuclídeos 

ingeridos (MURRAY, 2000). 

 De acordo com Gonçalves e Almeida (2005), os radiofármacos são os instrumentos mais 

importantes para o tratamento e diagnóstico de diversas doenças. Os radiofármacos são 

elementos obtidos por meio de radioisótopos produzidos em reatores nucleares ou em 

aceleradores de partículas, são associados a substâncias químicas que se relacionam com órgãos 

e tecidos específicos do corpo humano.  

O autor ainda afirma que além dos radiofármacos atuarem no diagnóstico de diversas 

patologias, sua utilização pode prosseguir da seguinte maneira: são injetados no paciente e 

concentram-se no local a ser examinado, emitindo radiação, esta radiação pode ser percebida 
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no exterior do corpo com o auxílio de um detector adequado, convertendo essa radiação em 

forma de imagens, e assim, auxilia os médicos a observarem o funcionamento dos órgãos 

avaliados.  

Um exemplo muito comum da aplicação deste método é citado por Cardoso (2012), 

indicando a utilização do iodo-131 (I-131), que emite partícula beta e radiação gama, este 

elemento é absorvido pelo organismo humano, geralmente se concentrando na glândula 

tireoide, então, é utilizado um aparelho detector que torna possível observar a quantidade de 

iodo absorvido e como se distribui na glândula. Então estes dados são convertidos em forma de 

imagens, mapeando a tireóide, como demonstra a Figura 10, feito em comparação com um 

mapa padrão de uma tireóide normal. Esta técnica também pode ser utilizada na avaliação do 

fígado e pulmão. 

 

Figura 10 - Exemplo de radiodiagnóstico da tireóide, utilizando-se o Iodo-131. A área mais 

brilhante indica maior concentração do radioisótopo. 

 

 
 

Fonte: (CARDOSO, 2012) 

 

No lugar dos Raios X, que a um tempo atrás eram amplamente utilizados, substituiu-se 

pelos raios gama de cobalto-60, pois sua alta energia tem melhor penetração no tecido e pode 

levar doses deste elemento mais profundamente no corpo humano (MURRAY, 2000). 
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4.1.5.2 Agricultura 

 

Na agricultura, as aplicações nucleares podem ser empregadas na irradiação de 

alimentos como frutas e legumes, a fim de conservá-las por mais tempo e atrasar seu 

amadurecimento (Tabela 1), fazendo com que seu prazo de validade aumente conforme 

recomenta a OMS – Organização Mundial de Saúde (ELETRONUCLEAR, 2016). A aplicação 

desta técnica tem sido lenta, pois a população tem receios sobre a utilização da radiação. A 

deterioração de alimentos se dá devido à uma variedade de efeitos, como a brotação, 

apodrecimento devido a bactérias, infestação de insetos e etc. Ainda, certas doenças são 

transmitidas por microrganismos que contaminam alimentos, como por exemplo a Salmonela 

(MURRAY, 2000). 

A conservação de alimentos se torna possível pois com o emprego desta técnica é 

possível eliminar os insetos diversos e microrganismos causadores da deterioração dos 

alimentos, e ainda, eliminar fungos e bactérias nocivas, diminuindo os riscos de doenças e 

intoxicação alimentar. Esta mesma técnica é utilizada na conservação de adubos e na redução 

de perdas pós-colheita ou pós abate (ELETRONUCLEAR, 2016). 

 

Tabela 1 -  Aumento médio na durabilidade de alimentos irradiados. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de (ELETRONUCLEAR, 2016). 
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4.1.5.3 Indústria 

 

A indústria é considerada uma das principais usuárias das técnicas nucleares no Brasil, 

assumindo valores próximos à 30% das licenças para a utilização de fontes radioativas. São 

utilizadas para a melhoria da qualidade de múltiplos processos em diversos setores industriais 

(GONÇALVES; ALMEIDA, 2005).  

Segundo a Eletronuclear (2016), um exemplo disso é esterilização por raios gama, que 

é realizada no Brasil há muitos anos e alguns deles são realizados pela empresa CBE Embrarad 

cujas atividades são: 

 Produtos médico-hospitalares; 

 Produtos Farmacêuticos e veterinários; 

 Acessórios para laboratório; 

 Embalagens; 

 Cosméticos; 

 Ervas Medicinais; 

 Implantes Dentários. 

 

Outra forma de aplicação nuclear na indústria é realizada pela radiografia de peças 

metálicas ou gamagrafia industrial (impressão de radiação gama em filme fotográfico). Na 

fabricação de válvulas é utilizada a gamagrafia para o controle de qualidade a fim de verificar 

a existência de defeitos ou rachaduras no corpo das peças, como demonstra a Figura 11 

(CARDOSO, 2012). 

 

Figura 11 - Utilização da gamagrafia para verificação de rachaduras em peças. 

 

 
 

Fonte: (CARDOSO, 2012). 
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4.1.6 Radiação Nuclear 

 

A Eletronuclear (2016) define radiação como “a emissão de energia sob a forma de 

partículas ou de ondas eletromagnéticas”. Sendo este, um fenômeno natural que todos os 

organismos vivos estão sob efeito. 

Segundo Cardoso (2012), foi o esquecimento de uma rocha de urânio sobre um filme 

fotográfico virgem que levou à descoberta de um fenômeno denominado raios, ou radiação. 

Este filme virgem foi marcado pela rocha, e posteriormente, se percebeu que outros elementos 

pesados, com massas próximas a do urânio, como o rádio e o polônio, tinham a mesma 

propriedade. Este acontecimento foi o responsável pela descoberta deste fenômeno, 

denominado radioatividade, que fez com que estes elementos fossem denominados radiotivos. 

O autor, então, afirma, que a partir disso foi possível comprovar que um núcleo muito 

energético tende a estabilizar-se pelo fato de ter excesso de partículas ou de carga, fazendo com 

que algumas dessas partículas sejam emitidas, como exposto na Figura 12. 

 

Figura 12 - Emissão de partículas radioativas. 

 

 
Fonte: (CARDOSO, 2012). 

 

4.1.6.1 Partícula Alfa ou Radiação Alfa 

 

É um dos processos de estabilização de um núcleo com excesso de energia, processo 

este que ocorre através da emissão de um grupo de partículas constituídas por dois prótons e 

dois nêutrons e a energia a elas associada. 



31 

     

  

 

 

 

4.1.6.2 Partícula Beta ou Radiação Beta 

 

Existe, ainda, outra forma de estabilização, que ocorre quando o núcleo possui excesso 

de nêutrons em relação aos prótons, esta estabilização ocorre por meio da emissão de uma 

partícula negativa, um elétron com carca -1, resultante da conversão de um nêutron em um 

próton, esta partícula é chamada partícula beta negativa, ou apenas partícula beta. Ainda, se 

existir excesso de cargas positivas (prótons), é emitida uma partícula beta positiva (pósitron) 

resultante da conversão de um próton em um nêutron (CARDOSO, 2012).  

Assim, o autor afirma que “a radiação beta é constituída de partículas emitidas por um 

núcleo, quando da transformação de nêutrons em prótons (partículas beta) ou de prótons em 

nêutrons (pósitrons)”. 

 

4.1.6.3 Radiação Gama 

 

Normalmente, o núcleo ainda possui um excesso de energia mesmo após a emissão de 

partículas alfa ou beta, condição que faz com que o mesmo procure estabilizar-se através da 

emissão de ondas eletromagnéticas, da mesma natureza da luz, sem carga elétrica, porém, com 

uma energia maior, que é denominada radiação gama (CARDOSO, 2012). 

 

4.1.6.4 Penetração das radiações na matéria 

 

As partículas Alfa, tem um poder de penetração na matéria muito pequeno e não 

conseguem atravessar uma simples folha de papel, percorrendo poucos centímetros no ar, isso 

ocorre, pois essas radiações possuem maior massa, e por serem mais ionizantes, tendo carga 

+2. Já as partículas beta, por terem um poder ionizante menor que as partículas alfa, conseguem 

percorrer alguns metros no ar, enquanto a radiação gama e os raios X tem um maior poder de 

penetração na matéria, mesmo tendo um poder de ionização baixo se comparado às partículas 

alfa e beta, como demonstrado na Figura 13 (CARDOSO, 2012). 

 

 

 

 



32 

     

  

 

 

 

Figura 13 - Poder de penetração das radiações na matéria 

 

 

 
Fonte: Adaptado de (CARDOSO, 2012). 
 

4.2 O COMBUSTIVEL 

 

O Urânio é um metal branco-níquel, pouco menos resistente que o aço, encontrado nas 

rochas da crosta terrestre. Tem fundamental importância na geração de energia elétrica, sendo 

empregado como combustível para reatores nucleares de potência. Para isso, precisa passar por 

uma sequência de processos, dentre os quais a mineração, o beneficiamento e a produção do 

elemento combustível, formado por pastilhas de dióxido de urânio (UO2) (ANEEL, 2002). 

Segundo Gonçalves e Almeida (2012), o que torna o urânio conveniente para uso como 

combustível é a grande quantidade de energia liberada por esse elemento ao se fissionar. 

Segundo dados da Eletronuclear (2016), um quilograma de urânio-235 pode, teoricamente, 

gerar aproximadamente 20 terajoules de energia, considerando fissão completa, em 

comparação, seriam necessárias 1500 toneladas de carvão para gerar energia equivalente a esse 

montante. 
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4.2.1 Ciclo do Combustível 

 

 Para o urânio ser utilizado como combustível em um reator nuclear, ele passa por 

determinadas etapas industriais, desde a mineração até o reprocessamento, à qual se dá o nome 

de Ciclo do combustível, apresentado na Figura 14 (SANTOS, 2006). 

 

Figura 14 - Etapas do Ciclo do combustível nuclear. 

 

 
 

Fonte: (SANTOS, 2006). 

 

Segundo SANTOS (2006), entre os anos de 1982 e 1999, o Brasil não desenvolvia todo 

o processo de fabricação do elemento combustível, apenas parte dele, compreendendo da 

mineração, beneficiamento do urânio e montagem do elemento combustível. Apenas a partir do 

ano de 1999, passou a aprimorar o processo do ciclo do combustível, incluindo as fases de 

reconversão e fabricação de pastilhas. 

No Brasil, a INB – Indústrias Nucleares do Brasil é a única autorizada do Governo 

Federal a extrair e processar o urânio e demais minerais radioativos. A INB é vinculada à CNEN 

– Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é denominada como uma autarquia federal 

subordinada ao Ministério da Ciência e Tecnologia constituída para, em nome da União, exercer 

o monopólio da mineração de elementos radioativos e da produção e comércio de materiais 

nucleares (ANEEL, 2008). 
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4.2.1.1 Mineração e Beneficiamento 

 

A primeira etapa do ciclo do combustível é dada pela extração de minério de urânio das 

minas a céu aberto ou em geleiras subterrâneas. Este processo físico faz uso práticas de britagem 

e moagem. Através de processos químicos como a dissolução, extração por solvente, re-

extração com água, precipitação e filtragem, extrai-se o urânio (XAVIER; GAIDANO, 2014). 

Na usina de beneficiamento, o urânio é extraído do minério, purificado e concentrado 

sob forma de um sal de cor amarela, chamado de “yellowcake” (U3O8) (Figura 15), que é a 

matéria prima para a produção de energia em um reator nuclear (INB,2016). Segundo Xavier e 

Gaidano (214), o yellowcake contém o equivalente a cerca de 15% de óxido de urânio. 

 

Figura 15 - Produção de Yellowcake. 

 

 
 

Fonte: (INB, 2016). 

 

4.2.1.2 Conversão e Enriquecimento  

 

 Segundo Xavier e Gaidano (2014), após o enriquecimento, ainda permanecem 

impurezas no concentrado de urânio, por isso, o mesmo passa por outros processos químicos: 

dissolução, extração/re-extração, precipitação, filtração, secagem, calcinação, hidro-

fluoretação e fluoração. Após esses processos, o mesmo se encontra na forma de hexafluoreto 

de urânio, composto que é capaz de passar para o estado gasoso à baixas temperaturas. 

De acordo com Santos (2006), o enriquecimento do urânio visa aumentar a concentração 

de 235U para a cima da natural, permitindo assim, a utilização do mesmo como combustível em 
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reatores nucleares. O urânio natural contém apenas 0,7% de 235U, já o urânio enriquecido, em 

torno de 3% a 5%. Para ser utilizado em reatores que fazem uso de 235U enriquecido, o teor 

deste redionuclídeo deve ser aumentado antes da fabricação do combustível nuclear. Para obter 

um quilo de produto, são necessários cerca de oito quilos de yellowcake (ANEEL, 2008). 

 

4.2.1.3 Reconversão 

 

 Segundo a INB (2016), nesse processo, o hexafluoreto de urânio (UF6) é transformado 

em dióxido de urânio (UO2). Reconversão é o retorno do gás UF6 ao estado sólido, sob a forma 

de pó de dióxido de urânio (UO2). Esse processo de concentração do urânio, torna o mesmo 

apropriado para ser utilizado como combustível nuclear (SANTOS, 2006). 

 

Figura 16 - Processo de obtenção do pó de UO2. 

 

 
 
 Fonte: (INB, 2016). 

 

A Figura 16, mostra como funciona o processo de obtenção do pó de UO2. 

Primeiramente, o recipiente em formato cilíndrico que contém o UF6 no estado sólido é levado 

para o vaporizador, onde é aquecido à aproximadamente 100ºC, nesta etapa o UF6 que antes se 

encontrava em estado sólido se transforma em gás e é misturado com dois outros gases, gás 

carbônico (CO2) e amônia (NH3) em um tanque precipitador contendo água desmineralizada. 

Esta reação química produz o tricarbonato de amônio e uranila (TCAU), sólido amarelo 

insolúvel em água. O TCAU é bombeado para filtros rotativos à vácuo onde o pó de TCAU é 

seco e transportado para o alimentador do forno. No forno de leito fluidizado com hidrogênio 
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e vapor d’água a 6000ºC, sofrendo, então, uma redução química para UO2 que é descarregado 

no estabilizador, recebendo a adição de gás nitrogênio (N2) e ar. Então, depois da estabilização, 

o UO2 é levado para os homogeneizadores, onde adiciona-se o composto de urânio U308, 

finalizando o processo. 

 

4.2.1.4 Pastilhas de UO2 e fabricação de Elementos Combustíveis 

 

 O Dióxido de urânio é comprimido e aglutinado pelo efeito do aquecimento, formando 

pastilhas (Figura 17) com aproximadamente 1cm de comprimento e espessura de um lápis 

(XAVIER, GAIDANO, 2014). Segundo a INB (2016), duas pastilhas de urânio são o bastante 

para produzir energia suficiente para atender uma residência média por um mês. 

 

Figura 17 – Pastilhas de UO2. 

 

 
 

Fonte: (INB, 2016). 

 

 Ainda segundo Xavier e Gaidano (2014), depois de fabricadas, estas patilhas são 

posicionadas no interior de tubos metálicos, feitos de liga de zircônico, chamado zircaloy, 

fazendo um conjunto de varetas. Este conjunto de varetas é mantido rígido por meio de grades 

espaçadoras (INB, 2016), formando assim, o elemento combustível (Figura 18). 
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Figura 18 – Elemento Combustível. 

 

 
 

Fonte: (INB, 2016). 

 

4.2.2 Reservas 

 

Segundo a ANEEL (2002), o Brasil dispõe da sexta maior reserva de urânio do mundo 

e as reservas nacionais são estimadas em 309.200 toneladas, onde 46% desse volume está 

localizado no município de Itatiaia – Ceará, e 33% nos municípios de Lagoa Real e Caetité no 

estado da Bahia. As principais reservas nacionais de urânio, juntamente com as unidades de 

extração, beneficiamento e produção de elementos combustíveis e as usinas termonucleares de 

Angra dos Reis estão representadas na Figura 19. 
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Figura 19 - Reservas nacionais de urânio, unidades de extração, beneficiamento e produção de 

elementos combustíveis e usina termonuclear de Angra dos Reis. 

 

 
 

Fonte: (ANEEL, 2002). 

 

 Na Figura 20, podemos observar a evolução das reservas de urânio no Brasil desde o 

ano de 1973. Houve um crescimento das reservas de urânio na década de 70 devido à 

investimentos em prospecção feitos na época, indicando, assim, que caso atualmente fossem 

realizados novos investimentos em prospecção, as reservas brasileiras poderiam ser ampliadas 

(BRONZATTI; IAROZINSKI NETO, 2008). 
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Figura 20 – Reservas de Urânio. 

 

 
 

Fonte: (EPE, 2016). 

 

4.3 MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 

A energia, nas suas mais diversas formas, é um elemento fundamental à sobrevivência 

humana e imprescindível para a evolução da espécie. Nos primórdios da civilização humana, a 

energia era obtida por meio das lenhas de florestas, onde o custo gerado era praticamente zero, 

mas com o passar do tempo e com o aumento do consumo energético, o ser humano passou a 

descobrir novas fontes alternativas para suprir suas necessidades energéticas (ANEEL, 2002; 

GOLDEMBERG; LUCON, 2007). 

Desde a Revolução Industrial, a energia influencia fortemente na competitividade 

econômica dos países e na qualidade de vida dos seus cidadãos (TOLMASQUIM; 

GUERREIRO; GORINI, 2007). A demanda energética de um país está diretamente relacionada 

com sua atividade econômica, o Produto Interno Bruto (PIB), sendo estimada de acordo com a 

intensidade energética do país, como demonstra a Figura 21 (BRONZATTI; IAROZINSKI 

NETO, 2008). 
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Figura 21 - Taxas médias de crescimento anual do PIB brasileiro e do consumo de energia. 

 

 
 

Fonte: (Ministério de Minas e Energia, 2005 apud BRONZATTI; IAROZINSKI NETO, 2008). 

 

No período da Idade Média, juntamente com o crescimento da população, veio a 

necessidade de se introduzir novas fontes energéticas para melhor atender a demanda, como 

por exemplo as provenientes dos ventos e dos cursos d’água. O constante crescimento da 

população se acentuou ainda mais após a Revolução Industrial, quando se tornou necessário o 

uso de mais carvão, petróleo e gás (GOLDEMBERG; LUCON, 2007). Assim, durante o século 

XX, o Brasil passou por um grande desenvolvimento econômico, refletindo em uma crescente 

demanda de energia, determinada por um significativo processo de industrialização, uma 

eminente expansão demográfica e o rápido aumento da taxa de urbanização (TOLMASQUIM; 

GUERREIRO; GORINI, 2007). 

Ainda segundo Tolmasquim, Guerreiro e Gorini (2007), a série histórica da evolução o 

consumo de energia e do crescimento populacional aponta que no ano de 1970, quando a 

população totalizava 93 milhões de habitantes, a demanda de energia primária era inferior a 70 

milhões de tep (toneladas equivalentes de petróleo). Já em 2000, com uma população de 170 

milhões de habitantes, a demanda energética praticamente se triplicava, atingindo um total de 

190 milhões de tep. Dentro deste período, nota-se uma forte diversificação da matriz energética 

brasileira.  

A partir da Figura 22, observa-se que no ano de 1973, petróleo e o carvão correspondiam 

cerca de 63% do consumo. Enquanto no ano de 2012, a utilização de petróleo decaiu quase 20% 

e a energia hidráulica em torno de 4% devido a incorporação de recursos energéticos mais 

eficientes, o que causou uma queda na presença de fontes renováveis. 
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Figura 22 – Produção de Energia Elétrica por fonte. 

 

 
 
Fonte: (EPE, 2015). 

 

 Segundo o Ministério de Minas e Energia (2015), houveram alterações estruturais 

consideráveis na matriz energética do Brasil nos últimos 40 anos, principalmente devido ao 

forte aumento na participação da energia hidráulica, da bioenergia líquida e do gás natural. Na 

Figura 23, podemos observar claramente a grande participação da energia hidráulica em 

comparação com outras fontes de geração de energia.  
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Figura 23 – Capacidade Instalada de Geração Elétrica. 

 

 
 

Fonte: (EPE, 2015). 

 

O Brasil possui uma matriz elétrica majoritariamente renovável, apresentando um total 

de 74,6% da oferta interna de eletricidade, enquanto a energia gerada a partir de fontes não 

renováveis apresentou um total de 26,9% do total nacional, em comparação à 23,3% no ano de 

2013. A energia hidráulica é considerada a principal fonte de geração de energia elétrica no 

país, correspondendo à 65,2% da oferta interna, no entanto, em comparação com o ano anterior, 

apresentou uma redução de 4,5%, como pode-se observar na Figura 24 a contribuição na Oferta 

Interna de Energia por fonte (EPE, 2015). 

  

O setor energético cresceu 4,8%. Em 2014, a capacidade total instalada de 

geração de energia elétrica do Brasil alcançou 133.914 MW, acréscimo de 7.171 MW. 

Na expansão da capacidade instalada, as centrais hidráulicas contribuíram com 44,3%, 

enquanto as centrais térmicas responderam por 18,1% da capacidade adicionada. Por 

fim, as usinas eólicas e solares foram responsáveis pelos 37,6% restantes de aumento 

do grid nacional (EPE, 2015). 
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Figura 24 – Oferta de Energia por fonte. 

 

 
 
Fonte: (EPE, 2015). 

 

4.3.1 Energia Nuclear no mundo 

 

Os choques internacionais do petróleo, nos anos 1970 e a posterior crise energética, 

fizeram com que se buscasse fontes alternativas de geração de eletricidade, tornando a energia 

nuclear a forma de geração mais promissora, recebendo intensos investimentos. Com isso, sua 

participação na geração de energia elétrica passou de 0,1% para 17% em pouco mais de duas 

décadas, e passou a ocupar o terceiro lugar entre as fontes de geração (ELETRONUCLEAR, 

2001 apud ANEEL, 2002). 

Nos dias atuais, contamos com 442 reatores nucleares de potência em operação no 

mundo, distribuídos em 30 países, com capacidade instalada total de 384 GW, e ainda, 240 

reatores de pesquisa, operando em 56 países (GONÇALVES; RUIZ, 2016). Além disso, 66 

reatores nucleares se encontram em processo de construção com capacidade total instalada de 

65 GW (ELETRONUCLEAR, 2016). 

 

A geração mundial por fontes nucleares teve uma redução de 10,8% entre 2010 

e 2012, principalmente por conta do desligamento temporário para testes de todos os 

reatores japoneses, que somam mais de 40, e do adiantamento do descomissionamento 

de 8 reatores alemães mais antigos em 2011. No entanto, a partir de 2012 a geração 

nuclear tornou a crescer, ainda que moderadamente. Em 2013, a geração nuclear 

representou quase 11% de toda a matriz elétrica no mundo, sendo a 4ª fonte a mais 
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gerar eletricidade, depois de térmicas a carvão, térmicas a gás e hidrelétricas. O Japão 

religou dois de seus reatores nucleares em 2015 e projeções do governo estimam que, 

em 2030, de 20 a 22% da eletricidade gerada no país se dará por fonte nuclear, nível 

semelhante dos anteriores ao acidente (GONÇALVES; RUIZ, 2016). 

 

Dos reatores em operação, cerca de 81,5% são do tipo PWR e BWR, 11,2% do tipo 

PHWR, 6,8% do tipo LWGR e GCR, conforme a Figura 25. 

 

Figura 25 – Distribuição dos reatores de acordo com o tipo. 

 

 

 

Fonte: (IAEA, 2015) 

 

 

A Figura 26 apresenta o total de reatores nucleares instalados até dezembro de 2015 em 

cada país, somando um total de 441 reatores. No ano de 2016 essa lista foi atualizada, incluindo 

um reator nuclear do tipo PWR instalado na Coréia do Sul, possuindo 1340 MW de potência. 
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Figura 26 – Reatores Operacionais Dezembro – 2015. 

 

 
 

Fonte: (ELETRONUCLEAR, 2016). 

 



46 

     

  

 

 

 

 Vários países continuam a considerar a introdução da energia nuclear, alguns estão se 

preparando ativamente para tomar uma decisão sobre o potencial de implementação de um 

programa de energia nuclear, e vários destes países já estão desenvolvendo suas estratégias para 

incluir a opção de energia nuclear. Nesta fase, o foco está no desenvolvimento da infra-estrutura 

legal e na regulamentação necessária para apoiar um programa de energia nuclear, além de 

desenvolver os recursos humanos necessários (IAEA, 2015). 

 

4.3.2 Situação do uso da Energia Nuclear no Brasil 

 

O Brasil teve seu ingresso na geração termonuclear no final dos anos 1960, com o 

objetivo de complementar o suprimento de eletricidade no Rio de Janeiro, visando o futuro 

supostamente promissor desta opção, levando como exemplo outros países que já utilizavam 

esta tecnologia. Este ingresso se deu em 1972 com o início da construção da primeira usina 

nuclear no país, Angra 1, com 657 MW de potência, entrando em operação comercial por um 

breve período em janeiro de 1985, no entanto, saiu de operação e retornou somente em abril de 

1987, operando continuamente até dezembro de 1990. Nos anos seguintes as interrupções se 

tornaram menos frequentes, fazendo com que a partir de 1995 a usina passasse a ter uma 

operação mais regular (ANEEL, 2002). 

A ANEEL (2002) ainda afirma que em junho de 1975, foi assinado o Acordo de 

Cooperação para o Uso Pacífico de Energia Nuclear juntamente com a República Federal da 

Alemanha, adquirindo, em parceria com a empresa alemã Kraftwerk Union A.G. – KWU, as 

usinas Angra 2 e Angra 3. A usina Angra 2, projetada para ter uma capacidade de 1.309 MW e 

início de operação previsto para 1983, acabou ficando paralisada por alguns anos por falta de 

recursos, até que no ano de 2000 entrou em operação, funcionando regularmente entre 20 de 

agosto e 3 de setembro do mesmo ano, operando continuamente até 9 de novembro com 

potência de 1.365 MW médios. 

Atualmente, o Brasil conta com a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) 

(Figura 27), com duas usinas em operação, Angra 1 com capacidade de 640 MW e Angra 2 

com capacidade de 1350 MW, as quais no ano de 2014 produziram 15,385 TWh, 

correspondendo à 2,86% da energia elétrica do país.  
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Figura 27 - Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA). 

 

 
 

Fonte: (ELETRONUCLEAR, 2016) 

 

Além disso, também possui uma usina em construção, Angra 3 (Figura 28), com 

capacidade de 1405 MW, a qual começou a ser construída no ano de 2010 após ampla 

negociação com a prefeitura de Angra dos Reis a respeito da licença de uso do solo e as 

compensações ambientais e sociais, chegando a um montante de investimentos de 317 milhões 

de reais, com conclusão prevista para o ano de 2021 (ELETRONUCLEAR, 2016).  

Segundo dados da Eletronuclear (2016), em 28 de setembro de 2013, completaram-se 

13 anos desde que a usina de Angra 2 atingiu 100% de sua potência nominal, fazendo com que 

a produção de energia elétrica da usina ultrapassasse 115 milhões de MWh neste período, 

energia que seria suficiente para abastecer a cidade do Rio de Janeiro por nove anos, São Paulo 

por seis, e Brasília por mais de duas décadas. 

O Brasil possui, ainda, quatro reatores de pesquisa, dois localizados em São Paulo, um 

em Minas Gerais e um no Rio de Janeiro, sendo que o maior deles é utilizado para a produção 

de radioisótopos, usados na indústria e na medicina. Em 2011 o Brasil e a Argentina decidiram 

ampliar seu acordo de cooperação nuclear, estabelecido no ano de 2008, com a intenção de 

implantar outros dois reatores de pesquisa que serão utilizados para a produção de 

radioisótopos, testes de irradiação de combustíveis e materiais de pesquisa de nêutrons. 
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Figura 28 – Status de construção de Angra 3. 

 

 
 

Fonte: (ELETRONUCLEAR, 2016). 

 

 

No Brasil, todas as atividades relacionadas à energia nuclear são entendidas 

como sendo de competência exclusiva da União. A utilização e comercialização de 

radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais podem ser feitas 

por entidades privadas num regime de permissão. As principais instituições 

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades nucleares no país são a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), as Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e a 

Eletronuclear (subsidiária da Eletrobrás para a energia nuclear, responsável pela 

construção e operação das usinas) (GONÇALVES; RUIZ, 2016). 

 

 O Brasil faz parte de um programa de uso de energia nuclear para fins pacíficos, 

utilizando material ou fontes radioativas para aplicações na indústria, saúde e pesquisa, 

aproximadamente 3 mil instalações se encontram em funcionamento. A produção de 

radioisótopos tem aumentado, devido à modernização dos equipamentos e métodos de 

produção. O uso de técnicas com materiais radioativos na indústria também tem aumentado, 

este fato vem ocorrendo devido a modernização dos equipamentos importados, bem com a 

sofisticação das técnicas de controle de processos de qualidade (GONÇALVES; ALMEIDA, 

2005).   

 

Na área de geração de energia, o Brasil é um dos poucos países do mundo a 

dominar todo o processo de fabricação de combustível para usinas nucleares. O 
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processo de enriquecimento isotópico do urânio por ultracentrifugação, peça 

estratégica dentro do chamado ciclo do combustível nuclear, é totalmente de domínio 

brasileiro. Hoje, o combustível utilizado nos reatores de pesquisa brasileiros pode ser 

totalmente produzido no país. Entretanto, comercialmente ainda fazemos a conversão 

e o enriquecimento no exterior. As reservas brasileiras de urânio já confirmadas são 

de 300 mil toneladas e estão entre as seis maiores do mundo. Em termos energéticos, 

mesmo com apenas uma terça parte do país prospectado, essas reservas são da mesma 

ordem de grandeza daquelas atualmente existentes em petróleo e seriam suficientes 

para manter em funcionamento 10 reatores equivalentes aos existentes – Angra 1 e 

Angra 2 – por cerca de 100 anos (GONÇALVES; ALMEIDA, 2005). 

 

4.3.3 Expansão 

 

As políticas no domínio da energia nuclear permanecerão um elemento 

fundamental das estratégias nacionais para a energia, mesmo em países que se 

comprometeram a desmantelar progressivamente essa tecnologia e que deverão 

propor alternativas. A capacidade mundial da energia nuclear aumenta quase 60% no 

nosso cenário central, passando de 392 GW em 2013 para mais de 620 GW em 2040. 

Contudo, a sua proporção na geração global de eletricidade, que atingiu o seu pico há 

praticamente duas décadas, aumenta apenas um ponto percentual, passando para 12% 

(IEA, 2014). 

 

 Mesmo com todos os desafios que envolvem a geração nuclear de energia, a mesma 

apresenta características específicas que esclarecem a persistência de certos países em mantê-

la como alternativa futura, pois as centrais nucleares aumentam o leque de tecnologias para a 

geração elétrica, colaborando para a fiabilidade do sistema de energia (IEA, 2014).  

 Numa projeção nuclear baixa, a IEA (2014), ainda projeta que até 2040, praticamente 

200 reatores serão desativados, a maioria deles localizados na Europa, Estados Unidos, Rússia 

e Japão. Espera-se que haja um melhor planejamento sobre o desenvolvimento de uma 

alternativa que prolongue a exploração das centrais nucleares existentes. Estima-se que o custo 

do desmantelamento das centrais nucleares que devam parar até 2014 ultrapasse os 100 mil 

milhões de dólares, porém, estes custos geram incertezas, devido à experiência limitada até hoje 

em questão do desmantelamento, descontaminação de reatores e restauro dos locais para outros 

fins. 

Já em um cenário central, estima-se que o número economias que operam com reatores 

nucleares passe de 31 para 36, imaginando que os países que fazem o uso de energia nuclear 
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superem os que desmantelam, duplicando o total acumulado do consumo de combustível 

nuclear, superando 700 mil toneladas no período de projeção (EIA, 2014). 

Segundo a NEA (2015), os desafios para o desenvolvimento da energia nuclear irão 

variar dependendo de um número de fatores, incluindo a política energética e ambiental do país, 

perspectivas da demanda elétrica, disponibilidade de recursos energéticos e estrutura do 

mercado energético. Para os países com operação nuclear desenvolvida, haverá um foco na 

modernização das plantas e operações de longo prazo, enquanto para os países que ainda 

começarão o uso da energia nuclear, o desenvolvimento de infraestrutura nuclear necessária e 

regulamentação de novas projeções, a aceitação pública e mão de obra qualificada serão 

desafios importantes. E, para outros países, a substituição de aposentar centrais ou possível 

expansão da energia nuclear será o foco principal, sendo que o requisito de grande capital inicial 

e o financiamento de centrais nucleares é um grande obstáculo para a maioria dos países.  

Na Tabela 2, pode-se observar um resumo das características para o desenvolvimento 

da energia nuclear em algumas regiões segundo a NEA (2015). 

 

Tabela 2 - Resumo das características para o desenvolvimento da energia nuclear em algumas 

regiões. 

 

 Estado atual do 

mercado energético 

Direções para 

desenvolvimento 

futuro 

Principais Desafios 

União 

Europeia 

Produção de 

eletricidade de 25% 

com 132 reatores. 

Quatro unidades em 

construção, Idade 

média da frota é de 27 

anos. Cerca de 130 

unidades de ser 

desmantelada em 2050. 

Polónia e Turquia estão 

aderindo à tecnologia 

nuclear. O Reino Unido 

está planejando um dos 

mais ambiciosos novos 

programas de 

construção da OCDE. 

 

Descarbonização 

da eletricidade; 

Segurança 

Energética; Custos 

competitivos de 

eletricidade. 

Financiamento em 

liberalização de 

mercados; 

desenvolvimento 

tecnologicamente 

neutro de uma política 

para investimentos de 

baixo carbono; 

distorção de mercado 

e aceitação pública. 
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Estados 

Unidos 

19% da produção 

elétrica, com 100 

reatores em operação e 

5 em construção. Frota 

nuclear madura, 

maioria dos reatores 

licenciadas por 60 anos. 

Mercado Elétrico 

regularizado. 

Descarbonização 

da eletricidade; 

Custos 

competitivos de 

eletricidade; 

Segurança 

Energética; 

desenvolvimento 

da indústria 

nuclear. 

Financiamento na 

liberalização de 

mercados. Economia 

de longo prazo 

operacional e 

concorrência com 

xisto e gás. 

Rússia 17% da produção 

elétrica, com 33 

reatores em operação e 

10 em construção. 

Mercado elétrico 

regularizado. 

Política para 

aumentar a 

participação de 

eletricidade nuclear 

em 2030 para 25-

30%; Forte suporte 

para indústria 

nuclear, inclusive 

para mercados de 

exportação. 

Gerenciar a 

substituição gradual 

do Reator Bolshoy 

Moshchnosti 

Kanalnyy. 

Japão e 

República 

da Coréia 

11% da produção 

elétrica com 71 reatores 

em operação. Os 48 

reatores do Japão estão 

inativos. Sete unidades 

em construção (2 no 

Japão e 5 na República 

da Coréia. Mercado 

elétrico regularizado. 

Segurança 

energética; 

Descabronização 

da eletricidade; 

Custos 

competitivos de 

eletricidade; Forte 

apoio da Indústria 

Nuclear para 

mercado de 

exportação. 

Aceitação Pública e 

reativação da frota 

japonesa de reatores. 

 
Fonte: Adaptado de (NEA, 2015). 

 

No Brasil, de acordo com o relatório decentenal de expansão de energia da EPE (2015), 

a expansão no período decentenal se dará pela implantação da usina de Angra 3, com 

capacidade instalada de 1.405 MW, que pretende aumentar o parque nuclear existente em 

aproximadamente 71%, partindo de 1.990 MW para 3.395 MW, fazendo com que o percentual 

correspondente da contribuição de energia nuclear na oferta total de energia passe de 1,2% para 

1,6%. 
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 Ainda segundo o relatório decentenal de expansão de energia da EPE (2015), na 

primeira metade do horizonte decenal é prevista a entrada de 6.847 MW de potência, distribuída 

em sete UTEs (Usinas Termelétricas) (Anexo A), sendo cinco a gás natural, uma nuclear e uma 

a carvão. Já na segunda metade, está planejada a entrada de 4.800 MW de potência de usinas 

termelétricas, na região sudeste. 

Já segundo o Plano de Expansão 2030 realizado pela EPE, os planos de expansão da 

matriz elétrica brasileira, projeta a construção de 4 a 8 usinas nucleares num horizonte até 2030, 

localizadas no Nordeste e no sudeste do país.  

A participação da energia nuclear na futura matriz de oferta energética do país depende 

de vários aspectos, incluíndo competitividade relativa à outras fontes, estratégia nacional para 

diversificação da matriz, capacitação da indústria nacional e etc, incluindo ainda, aspectos 

ambientais e regulatórios. O cálculo teórico de geração termonuclear para o futuro, requer a 

avaliação de várias hipóteses relativas à disponibilidade do recurso (reservas), consumo de 

urânio, tempo de operação das usinas e regime operativo (EPE, 2007). 

Com relação às reservas de urânio, o Plano de Expansão 2030 realizado pela EPE 

(2007), considera três possíveis cenários, sendo eles: 

Cenário 1: Considera que os recursos para geração de energia elétrica estão limitados 

ao valor das reservas medidas e indicadas definidas, hoje, para um custo de exploração inferior 

a US$ 40/kg U3O8. 

Cenário 2: considera que os recursos para geração de energia elétrica estão limitados 

ao valor das reservas medidas e indicadas definidas, hoje, para um custo de exploração entre 

US$ 40 e US$ 80/kg U3O8. 

Cenário 3: considera que os recursos para geração de energia elétrica incluem todas as 

reservas medidas, indicadas e inferidas definidas, hoje, para um custo de exploração inferior a 

US$ 80/kg U3O8. 

De acordo com estas condições, o Plano demonstra um potencial de geração nuclear, 

considerando uma usina com prazo de vida útil de 40 anos. Para o cálculo do número de novas 

usinas à serem instaladas, considerou-se o potencial compatível com o cenário tecnológico 

atual, já utilizado nas usinas de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, como demonstra a Figura 29. 

 

 

 

 



53 

     

  

 

 

 

Figura 29 – Potencial de Geração Nuclear. 

 

 

 
Fonte: (EPE, 2007). 

 

Estes resultados apontam o grande potencial de geração nuclear do Brasil, pois 

conhecendo o nível atual de reservas e tecnologia, pode-se confirmar a disponibilidade 

suficiente a ponto de considerar a geração nuclear como alternativa para o horizonte previsto 

pelo Plano de Expansão 2030 (EPE, 2007). 

 

4.4 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

Atualmente, preocupa-se muito com as questões ambientais que permeiam todas as 

atividades humanas, e a geração de energia é uma delas, todas as formas de geração de energia 

causam algum impacto ambiental, como mostra a Tabela 3 (CARAJILESCOV; MOREIRA, 

2008). 

 

Tabela 3 - Impactos Ambientais causados por diversas formas de geração de energia. 

 

FONTE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

 

PETRÓLEO 

 

Poluição do Ar: 

Emissão de Óxidos de Enxofre (SOx, SO2) 

Emissão de Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

Emissão de Monóxido de Carbono (CO) 

Emissão de Matéria Particulada Suspensa 

(metais pesados) 

Ozônio. 
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CARVÃO 

GÁS NATURAL 

Aquecimento Global via Efeito Estufa: 

Emissão de Dióxido de Carbono (CO2) 

Emissão de Metano (CH4) 

Chuva Ácida: 

Emissão de SO2 formando ácido sulfúrico na 

atmosfera 

Emissão de NOx formando ácido nítrico na 

atmosfera 

 

 

 

HIDRELÉTRICA 

 

 

Formação de grandes represas 

Realocação das populações 

Aquecimento Global via efeito estufa 

Emissão de CH4 

 

 

 

 

BIOMASSA 

 

 

Poluição do Ar: 

Emissão de CO 

Emissão de matéria particulada 

Emissão de CO2 

Uso intensivo do solo e da água 

 

Diminuição da Biodiversidade 

 

 

 

 

NUCLEAR 

 

 

Rejeitos de nível baixo e médio de 

radioatividade 

Rejeitos de nível alto de radioatividade que 

requerem armazenamento por milhares de 

anos 

Desativação de instalações nucleares após 

término da vida útil 

 
Fonte: Adaptado de (CARAJILESCOV; MOREIRA, 2008). 

 



55 

     

  

 

 

 

Uma das questões ambientais mais discutidas atualmente é a poluição atmosférica, 

estudos recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e da 

Agência Internacional de Energia (IEA), têm colocado a energia nuclear como uma importante 

alternativa na redução de emissões de Gases de Efeito Estufa, os chamados GEE (RUIZ; 

GONÇALVES, 2016). 

Os autores ainda afirmam, que devido ao espaço relativamente pequeno que as 

instalações das usinas nucleares ocupam, torna-se dispensável o desmatamento e 

desapropriação de áreas para sua construção, não alterando significativamente o meio ambiente 

em que são instaladas. A nível de comparação, a maior hidrelétrica do Brasil, a Itaipu, possui 

um reservatório de 1.359 km² de área alagada, e possui uma capacidade instalada de 14.000 

MW e um índice de produção de 10,4MW/km2, enquanto as usinas nucleares de Angra 1 e 2 

ocupam uma área de 3,5 km², com capacidade instalada de 1.990 MW e índice de produção de 

570MW/km². 

Das formas de produção de eletricidade, a nuclear é uma das menos agressivas ao meio 

ambiente, sendo a terceira maior fonte geradora de eletricidade do mundo, a energia nuclear 

evita consideravelmente a quantidade de emissões de dióxido de carbono e outros poluentes na 

atmosfera, em contrapartida, os impactos ambientais causados vêm sendo muito enfatizados 

ultimamente (ANEEL, 2002). 

Um dos principais impactos causados ocorre na mineração do urânio, provocando 

impactos no solo, água e na saúde dos trabalhadores (GUENA, 2007), isso ocorre pelo fato de 

que toda a cadeia produtiva do urânio é permeada pela radioatividade, por isso, os níveis 

emitidos durante a fase de extração e processamento do minério e de operação da usina são 

constantemente monitorados e controlados (ANEEL, 2008). 

As usinas nucleares fazem uso de grandes quantidades de água para o funcionamento 

do seu sistema de refrigeração, outro importante impacto ambiental causado pela mesma é a 

liberação de calor, que ao ser dissipado pelas torres de vapor, causando pequenas ilhas de calor 

no entorno da usina ou ainda, através de trocas de calor com águas mais frias de corpos d’água 

próximos às instalações da usina (RUIZ; GONÇALVES, 2016). Segundo a ANEEL (2002), “ 

A Usina de Angra I, situada na praia de Itaorna, no município de Angra dos Reis, descarrega 

cerca de 30 m³/s de água utilizada para a refrigeração do sistema de geração de energia elétrica 

no saco de Piraquara de Fora, baía da Ilha Grande”.  
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Segundo a ANEEL (2008), a tecnologia existente ainda não acaba com os riscos de 

acidentes ambientais causados pelas usinas nucleares, mas umas das principais razões para 

pesquisas tecnológicas foca no aumento da segurança dessas instalações. 

 

4.4.1 Poluição Atmosférica 

 

A reação global para enfrentar as mudanças climáticas é um grande desafio para as 

nações no século 21, muitos governos no mundo inteiro concordam que medidas devem ser 

tomadas para alcançar os cortes necessários dos gases de efeito estufa (GEE), há um consenso 

científico que deixa clara a necessidade de redução de pelo menos 50% dos níveis de emissão 

destes gases até 2050, a fim de evitar consequências mais graves quanto ao aquecimento global 

(NEA, 2015). 

A Nuclear Energy Agency (2015), afirma que, ao contrário da combustão de 

combustíveis fósseis, o processo de fissão nuclear não produz gases de efeito estufa diretamente 

durante a operação. No entanto, existem algumas emissões indiretas que podem ser atribuídas 

a energia nuclear durante o ciclo do combustível, ocorrendo principalmente durante a 

mineração e enriquecimento do urânio. Existem vários fatores que influenciam as avaliações 

das emissões totais de gases de efeito estufa sobre cada forma de geração, esses fatores sofrem 

variações entre países e regiões. A Figura 30 faz uma comparação das emissões de GEE por 

unidade de geração de energia, sendo avaliada a partir do ciclo completo da produção de 

eletricidade por fonte. 

O gráfico demonstrado na Figura 30, aponta que o carvão tem a maior participação nas 

emissões de GEE, sendo a energia nuclear tem a menor taxa de emissão dentre as fontes 

dependentes de combustíveis fósseis. 

A questão de emissão de CO2 está diretamente relacionada com a poluição do ar e as 

alterações climáticas, principalmente na queima de combustíveis fósseis, causando graves 

impactos ambientais a curto e médio prazo sobre a saúde humana e desenvolvimento 

econômico. Em países com graves problemas de poluição atmosférica, a expansão da energia 

nuclear é impulsionada pela necessidade de melhorar a qualidade do ar. 

 

 

 

 



57 

     

  

 

 

 

Figura 30 – Emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa por unidade geradora. 

 

 

 

Fonte: (NEA, 2015). 

 

 Globalmente, a geração nuclear pode evitar cada ano, entre 1,2 e 2,4 gigatoneladas em 

emissões de CO2 por ano, de outro modo, seriam produzidos aproximadamente 500 gCO2/kWh 

pela queima de gás e 1000 gCO2/kWh pela queima de carvão. Cumulativamente, a emissão de 

cerca de 60 Gt de CO2 foi evitada globalmente desde 1971, graças à energia nuclear. A expansão 

nuclear, em conjunto com a utilização de hidrelétricas e outras fontes de energia renováveis 

continua sendo um ponto crucial para a redução das emissões de CO2 (NEA, 2015).  

  

4.4.2 Rejeitos 

 

Resíduos radioativos são gerados em todas as etapas do ciclo do combustível nuclear, e 

podem aparecer sob a forma de líquidos, gases e sólidos, em um largo espectro de toxicidade, 

podendo ser classificados como sendo de baixa atividade (material descartável usado na 

operação e manuseio), média atividade (resinas de purificação e fluídos de processo) ou alta 

atividade (elementos combustíveis irradiados). O nível de risco destes resíduos diminui com o 

tempo, isso acontece pelo fato dos radionuclídeos dos resíduos possuírem uma meia-vida, termo 

utilizado para definir o tempo necessário para que seus átomos percam metade de sua 

radioatividade, diminuindo sua periculosidade. Todos os rejeitos radioativos gerados nas usinas 
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nucleares devem ser armazenados de forma segura e isolados do público e meio ambiente 

(ELETRONUCLEAR, 2016).  

Segundo Carajilescov e Moreira (2008), uma central nuclear de 1000 MW pode gerar 

350 toneladas de rejeitos radioativos de nível intermediário de radiação e 450 toneladas de 

rejeitos radioativos de baixo nível de radiação no período de um ano, em contrapartida, não 

emite gases perigosos ou outros materiais poluidores.  

Segundo a norma CNEN NN 8.02, os rejeitos podem ser classificados segundo seus 

níveis, natureza da radiação e suas meias-vidas. 

Classe 0: Rejeitos Isentos (RI): rejeitos contendo radionuclídeos com valores de 

atividade ou de concentração de atividade, em massa ou volume, inferiores ou iguais aos 

respectivos níveis de dispensa estabelecidos pela norma. 

Classe 1: Rejeitos de Meia-Vida muito curta (RVMC): rejeitos com meia-vida inferior 

ou da ordem de 100 dias, com níveis de atividade ou de concentração de atividade superiores 

aos respectivos níveis de dispensa. 

Classe 2: Rejeitos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN): rejeitos com meia 

vida superior à dos rejeitos da Classe 1, com níveis de atividade ou de concentração de atividade 

superiores aos níveis de dispensa estabelecidos, bem como com potência térmica inferior a 2 

kW/m³. 

Classe 2.1: Rejeitos de Meia-Vida Curta (RBMN-VC): rejeitos de baixo e médio níveis 

de radiação, emissores beta/gama, com meia-vida inferior ou da ordem de 30 anos e com 

concentração de radionuclídeos emissores alfa de meia-vida longa limitada em 3700 kBq/kg, 

acondicionados em volumes individuais e com um valor médio de 370 kBq/kg para o conjunto 

de volumes. 

Classe 2.2: Rejeitos contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-RNp): rejeitos de baixo 

e médio níveis de radiação, provenientes de extração e exploração de petróleo, contendo 

radionuclídeos das séries do urânio e tório em concentrações de atividade ou atividades acima 

dos níveis de dispensa estabelecidos. 

Classe 2.3: Rejeitos contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-RNm): rejeitos 

contendo matérias-primas minerais, naturais ou industrializadas, contendo radionuclídeos das 

séries do urânio e tório em concentrações de atividade ou atividades acima dos limites de 

dispensa estabelecidos. 

Classe 2.4: Rejeitos de Meia-Vida Longa (RBMN-VL): rejeitos não enquadrados nas 

Classes 2.2 e 2.3, com concentrações de radionuclídeos de meia-vida longa. 
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 Classe 3: Rejeitos de Alto Nível de Radiação (RAN): Rejeitos com potência térmica 

superior a 2 kW/m3 e com concentrações de radionuclídeos de meia-vida longa. 

 

Os resíduos radioativos podem ocorrer em diversas concentrações de radionuclídeos e 

em várias formas químicas e físicas, estas diferenças acabam resultando em uma ampla 

variedade de opções para a gestão destes resíduos (IAEA, 2009).  

Os resíduos de baixa atividade consistem em cerca de 90% do volume total dos resíduos 

gerados, mas apenas 1% da radioatividade de todos os resíduos radioativos, enquanto os 

resíduos de média atividade ocupam 7% do volume e tem 4% da radioatividade de todos os 

resíduos radioativos (ELETRONUCLEAR, 2016).  

Os resíduos classificados como de baixa e média toxicidade têm tratamento e 

gerenciamento de baixo custo, pequena complexidade e pouca sofisticação tecnológica 

(CARAJILESCOV; MOREIRA, 2008). Segundo a Eletronuclear (2016), estes representam 

97% dos resíduos nucleares e são, em sua maioria, materiais usados na limpeza, peças de 

reposição, roupas, luvas, impurezas, filtros, etc. Estes resíduos são acondicionados em 

embalagens metálicas e transferidas para um depósito controlado e fiscalizado, normalmente 

situado no sítio da usina. 

Os rejeitos considerados de alta radioatividade, ficam temporariamente estocados na 

própria usina, acondicionados em piscinas de água borada, que inibe a reação em cadeia e 

absorve o calor liberado (GONÇALVES; RUIZ, 2016), após isso, existem duas alternativas 

possíveis para sua destinação, que é o armazenamento final ou a reciclagem. No 

armazenamento final o combustível é confinado de forma apropriada para ser armazenado em 

depósitos subterrâneos por centenas de anos, já no caso de reciclagem, acontece o 

reprocessamento do combustível para ocorrer o reaproveitamento do urânio e plutônio 

(CARAJILESCOV; MOREIRA, 2008). 

O rejeito nuclear é monitorado constantemente, e no Brasil, a responsável pela 

implantação da Política Nacional de Rejeitos Radioativos é a CNEN – Comissão Nacional da 

Energia Nuclear, possuindo alguns projetos importantes em andamento, como por exemplo o 

Repositório para Rejeitos de Baixo e Médio Nível e o Desenvolvimento de Recipientes para 

Transporte e para Armazenagem de Combustíveis Irradiados (ELETRONUCLEAR, 2016). 

A Norma CNEN NN 8.02, também decorre sobre os métodos de dispensa ou deposição 

dos resíduos nucleares de acordo com sua classe:   

Classe 0: podem ser dispensados sem restrições radiológicas; 
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Classe 1: devem ser armazenados para decaimento e, posteriormente, dispensados, sem 

restrições radiológicas, na rede de esgotos sanitários ou no sistema de coleta de resíduo urbano, 

atendendo aos requisitos pertinentes de dispensa estabelecidos na Norma CNEN NN 8.01. 

Classe 2.1: devem ser depositados em depósitos próximos à superfície. 

Classes 2.2 e 2.3: devem ser depositados em depósitos próximos à superfície ou em 

profundidade definida pela análise de segurança;  

Classe 2.4: devem ser depositados em formações geológicas com profundidade definida 

pela análise de segurança. 

 

A gerência segura de rejeitos radioativos tem por objetivo maior a proteção dos 

seres humanos e a preservação do meio ambiente, limitando possíveis impactos 

radiológicos para as gerações futuras, e abrange um conjunto de atividades 

administrativas e técnicas envolvidas na coleta, segregação, manuseio, tratamento, 

acondicionamento, transporte, armazenamento, controle e dispensa ou deposição final 

de rejeitos radioativos (XAVIER; HEILBRON, 2014).   

 

A AIEA - Agência Internacional de Energia Atômica (1995), declara que existem nove 

princípios para a gerência responsável de rejeitos radioativos, sendo eles: 

Princípio 1- Proteção da saúde humana: Os resíduos radioativos devem ser 

gerenciados de forma a garantir um nível aceitável de nível de proteção à saúde humana. 

Princípio 2 – Proteção do Meio Ambiente: Os resíduos radioativos devem ser 

gerenciados de modo a proporcionar um nível aceitável de proteção ao meio ambiente. 

Princípio 3 – Proteção além das fronteiras Nacionais: Os resíduos radioativos devem 

ser gerenciados de forma a se considerar a proteção além de suas fronteiras para eventuais 

efeitos na saúde humana e no ambiente. 

Princípio 4 – Proteção das futuras gerações: Os resíduos radioativos devem ser 

gerenciados de tal forma que os impactos previstos sobre a saúde de gerações futuras não serão 

maiores do que os níveis relevantes de impacto que são aceitáveis hoje. 

Princípio 5 – Prevenir encargos indevidos impostos às gerações futuras: Os resíduos 

radioativos devem ser gerenciados de uma forma que não irá impor responsabilidades 

desnecessárias às gerações futuras. 

Princípio 6 - Quadro jurídico nacional adequado: Os resíduos radioativos devem ser 

gerenciados dentro de leis jurídicas nacionais adequadas, incluindo a atribuição clara de 

responsabilidades e provisão para funções de regulação independentes. 
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Princípio 7 – Minimizar a geração de Rejeitos: A geração de resíduos radioativos 

deve ser minimamente praticada. 

Princípio 8 – Considerar a interdependência entre geração e gerência de rejeitos: 

Devem ser devidamente levadas em consideração a interdependência entre todas as etapas de 

produção de resíduos radioativos e sua gestão. 

Princípio 9 – Segurança das Instalações: A segurança das instalações de gestão de 

resíduos radioativos deve ser assegurada durante seu período de funcionamento. 

 

  “A Gerência de Rejeitos Radioativos compreende um conjunto de atividades 

administrativas e técnicas envolvidas na coleta, segregação, manuseio, tratamento, 

acondicionamento, transporte, armazenamento, controle e deposição de rejeitos radioativos” 

(XAVIER; HEILBRON, 2014), atividades estas representadas pela Figura 31. 

 

Figura 31 – Fluxograma básico de gerência de rejeitos radioativos. 

 

 
 

Fonte: (XAVIER; HEILBRON, 2014).   

 

 

Xavier e Heilbron (2014) explicam estas etapas: 

Segregação: Etapa onde ocorre a separação de rejeitos de acordo com suas 

características químicas, físicas, biológicas e radiológicas, ocorre durante a coleta. 
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 Coleta, Acondicionamento e Armazenamento: Para a coleta destes rejeitos, deve-se 

utilizar, de preferência, recipientes metálicos, com pedal, forrados internamente com saco 

plástico reforçado de cor viva, possuindo o símbolo de radiação e a indicação de sua categoria 

de rejeito, sendo utilizados unicamente para este tipo de resíduo. Para os rejeitos líquidos, a 

coleta é feita com frascos de até 2 litros, com tampa rosqueada vedante, de um material que não 

interaja com o líquido e devem ser armazenados em uma bandeja resistente, profunda o 

suficiente para acondicionar com segurança o volume do resíduo. 

 Caracterização, Classificação e Identificação: Os rejeitos devem ser identificados, 

classificados, registrados, acondicionados e armazenados adequadamente imediatamente. 

Estando abaixo do nível de isenção, os rejeitos podem ser destinados ao lixo comum, e materiais 

que ainda podem ser utilizados podem passar por um processo de descontaminação e serem 

reutilizados ou reciclados. 

Armazenamento para decaimento: Mantém o rejeito radioativo sob controle, até sua 

atividade chegar à níveis adequados para o descarte no lixo comum ou para a liberação 

controlada no meio ambiente, podendo ainda, ser utilizado um cofre blindado no laboratório ou 

em uma sala de armazenamento de rejeitos. 

Tratamento, Acondicionamento e Transporte: Os rejeitos que não podem ser 

liberados são tratados e acondicionados em embalagens de acordo com os requisitos de 

integridade para transporte e armazenamento. Qualquer processo de tratamento de rejeitos 

radioativos está sujeito à aprovação prévia da CNEN.  O transporte de rejeitos radioativos deve 

ser feito em conformidade com a Norma de Transporte da CNEN e seguindo as diretrizes do 

Ministério dos Transportes. 

A minimização de geração de rejeitos radioativos deve ser seriamente considerada 

sempre que possível, podendo ser obtida através da adoção de procedimentos operacionais 

adequados, evitando contaminação visando reduzir o volume de rejeito à ser gerenciado. Isso 

se torna possível através de algumas medidas, como por exemplo a segregação eficiente entre 

rejeito radioativo e não radioativo e reutilização de materiais e equipamentos (XAVIER; 

HEILBRON, 2014). 

 

4.4.3 Riscos de acidentes 

 

Acidentes nucleares são fenômenos raros que causam prejuízos ao meio ambiente e à 

saúde da população, comprometendo até mesmo gerações futuras. Dentre os acidentes 
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nucleares ocorridos que mais se destacam são o da Central Nuclear de Three Mile Island, a 

Central Nuclear de Chernobyl, e, o mais atual, ocorrido nas usinas de Fukushima 

(HALMENSCHLAGER, 2013).  

A Tabela 4 mostra as fatalidades ocorridas entre os anos de 1970 e 1992 em todo o 

mundo para algumas formas de energia, esclarecendo que todos os tipos de energia podem 

causar acidentes, principalmente consideranto todo o ciclo (GUENA, 2007 apud RASHAD; 

HAMMAD, 2000).  

 

Tabela 4 - Fatalidades ocorridas em todo o mundo entre os anos de 1970 e 1992 causadas por 

diferentes fontes geradoras de energia. 

 

Formas de Geração Eventos Escala de 

Fatalidades 

Total de 

Fatalidades 

Média de 

fatalidades 

por GW(e) 

por ano 

Termelétrica a Carvão 133 5-434 6418 0,32 

Termelétrica a gás 295 5-500 10.273 0,36 

Termelétrica a óleo 88 5-425 1.200 0,09 

Hidrelétrica 13 10-2.500 4.015 0,8 

Nuclear 1 31 31 0,01 

 
Fonte: Adaptado de (GUENA, 2007 apud RASHAD; HAMMAD, 2000).  

 

4.4.3.1 Three Mile Island (1979) 

 

 O acidente ocorrido na Central Nuclear de Three Mile Island, no estado da Pensilvânia 

- EUA, se deu por conta de um derretimento parcial do núcleo do reator 2 desta usina, devido 

a falhas em uma válvula do sistema de resfriamento juntamente com erros de interpretação de 

dados, o que fez com que erros humanos fossem levados em consideração na avaliação de risco 

(RUIZ; GONÇALVES, 2016).  

Neste acidente, ocorreram vazamentos de água e vapor do Circuito Primário, que 

ficaram retidos na Contenção. A perda da água responsável por fazer a refrigeração dos 

elementos combustíveis fez com que ocorresse o superaquecimento dos mesmos, fundindo-os 

parcialmente, como pode-se notar na Figura 32, que demonstra o estado do vaso de pressão 

após o acidente, indicando os elementos combustíveis e as barras de controle fundidos e o vaso 
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de pressão intacto, fazendo com que os mesmos permanecessem confinados no vase de pressão 

do reator (CARDOSO, 2012). 

 

Figura 32 - Vaso de pressão do reator de Three Mile Island após o acidente. 

 

 
 

Fonte: (CARDOSO, 2012) 

 

Após o acidente, não foi encontrada nenhuma radioatividade depositada no solo, por 

mais que não tenham sido registradas doenças ou mortes relacionadas ao acidente, o mesmo 

gerou muita preocupação à população norte-americana em relação à a segurança das usinas 

nucleares de potência (XAVIER et al., 2007). 

 Cardoso (2012), afirma que a ocorrência de um acidente semelhante ao de Three Mile 

Island não é possível nas usinas de Angra 2, pois este tipo de falha e os meios de evitar que elas 

aconteçam já estão incluídas em seu projeto. 

 

4.4.3.2 Chernobyl (1986) 

 

 O acidente na Central Nuclear de Chernobyl, ocorrido na antiga União Soviética, atual 

região da Ucrânia, é considerado o pior acidente nuclear da história.  

 No momento do acidente, o sistema de segurança se encontrava fora de atuação, 

enquanto engenheiros eletricistas executavam testes no reator e perderam o controle da 

operação, fazendo com que a temperatura do mesmo aumentasse rapidamente, e a água que 

servia para refrigerar os elementos combustíveis não fosse o suficiente, sendo rapidamente 
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transformada em vapor, de forma explosiva (CARDOSO, 2012). Esta explosão foi tão violenta 

que acabou por destruir o prédio do reator, que não seguia as mesmas medidas de segurança 

que já estavam sendo aplicadas no resto do mundo, liberando quantidades enormes de material 

radioativo no ambiente, foi necessário isolar uma área com 30km de raio e evacuar milhares de 

pessoas (RUIZ; CARDOSO, 2016), a  nuvem de radioatividade produzida com o acidente 

atingiu a União Soviética, a Europa Oriental, Reino Unido e a Escandinávia (AEIA, 2012 apud 

HALMENSCHLAGER, 2013). 

Uma das principais consequências do acidente ainda é presente, que é a distribuição da 

radioatividade pelo efeito das chuvas e inundações de primavera, quando a neve derrete, estes 

fenômenos fazem com que o material radioativo da zona de exclusão (área isolada de 

aproximadamente 2.800km² ao redor da usina de Chernobyl) se espalhem ainda mais através 

da erosão pelo vento, incêndios na floresta e transporte através dos rios (XAVIER et al., 2007). 

 Cardoso (2012) afirma que é impossível um acidente semelhante ocorrer nos reatores 

do tipo PWR instalados no Brasil, pois o sistema de segurança não pode ser bloqueado para a 

realização de testes e também pelo fato de que os reatores das centrais nucleares de Angra são 

do tipo PWR, que além de possuírem um vaso de pressão muito mais resistente, utilizam água, 

que não entra em combustão quando aquecida, diferentemente do reator de Chernobyl, onde se 

utiliza o grafite. 

 

4.4.3.3 Fukushima (2011) 

 

O acidente ocorrido na Usina Nuclear de Fukushima, localizada na cidade de 

Fukushima, no Japão, se deu por conta de um terremoto de magnitude 9 na escala Richter, 

considerado o maior terremoto na história do país, que acabou por causar dois tsunamis. No 

momento do tsunami haviam onze reatores nucleares em operação na região que não sofreram 

danos e se desligaram automaticamente, porém, os geradores a diesel responsáveis pelo sistema 

de resfriamento da usina localizada em Fukushima acabaram sendo danificados por conta de 

um aumento de pressão ocorrido pelo aumento da temperatura (RUIZ; GONÇALVES, 2016). 

O dique projetado para a proteção da usina teria capacidade de resistir à ondas de até 

5,7m de altura, mas foi atingido por uma onda de 14m, causando a inundação de toda a planta 

e do gerador de emergência, dificultando a ajuda imediata nas instalações (CARDOSO, 2012). 

Os receios envolvendo um possível vazamento de radiação fizeram com que 20km de 

raio da central nuclear fosse evacuado, mas segundo Ruiz e Gonçalves (2016), a radioatividade 
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emitida pelo acidente nuclear de Fukushima não causou danos irreparáveis ao meio ambiente, 

tão pouco para a saúde da população e trabalhadores envolvidos, em contrapartida, causou um 

grande pavor na população, interferindo fortemente na aceitação pública da energia nuclear em 

vários países. 

 

4.4.4 Descomissionamento (desativação) 

 

De acordo com a Norma CNEN-NN-3.01, o termo descomissionamento é definido 

como “ações técnicas e administrativas tomadas para encerrar o controle regulatório da 

instalação”. 

Toda a usina, independentemente do tipo do combustível que utiliza, é projetada para 

ter uma determinada vida útil, a partir da qual não será mais economicamente viável mantê-la 

em operação. Este termo descreve um conjunto de gestão e ações técnicas associadas com a 

finalização da operação de uma instalação nuclear, dentro destas ações, estão ações como a 

descontaminação das estruturas componentes e seu desmonte, demolição dos prédios, 

remediação de contaminação do solo, remoção e tratamento dos resíduos resultantes 

(ELETRONUCLEAR, 2016). 

É necessário o total isolamento do local onde se encontra a usina, bem como 

monitoramento e segurança 24 horas durante o período que o material utilizado para a geração 

de energia decaia a níveis que não prejudiquem o meio ambiente, o tempo estimada para que 

ocorra este decaimento pode superar os cem anos (GUENA, 2007). 

Atualmente, cerca de 560 usinas nucleares já estiveram, ou estão em operação, entre 

elas, 133 se encontram fechadas permanentemente ou em estágio de descomissionamento. Na 

Tabela 5, é apresentada a relação de alguns reatores que passam pelo processo de 

descomissionamento após danos sofridos em acidentes. 
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Tabela 5 – Reatores fechados após algum dano causado por acidente. 

 

País Reator               Tipo Anos em 

operação 

Fechamento Motivo do 

fechamento 

 

Alemanha 

 

 

 

 

 

Greifswald 5 

 

VVER-

440/V213 

 

0,5 

 

Nov/89 

 

Derretimento 

parcial do 

núcleo 

 

Gundremmingen 

A 

BWR 10 Jan/77 Erro de 

operação no 

desligamento 

Japão Fukushima 

Daiichi 1 

 

BWR 

 

40 

 

Mar/11 

 

Derretimento 

no núcleo por 

perda de 

refrigeração 

 

Fukushima 

Daiichi 2 

BWR 37 Mar/11 Derretimento 

no núcleo por 

perda de 

refrigeração 

Fukushima 

Daiichi 3 

BWR 35 Mar/11 Derretimento 

no núcleo por 

perda de 

refrigeração 

Fukushima 

Daiichi 4 

BWR 32 Mar/11 Derretimento 

no núcleo por 

perda de 

refrigeração 

Espanha Vandellos 1 GCR 18 1990 Incêndio na 

turbina 

Suíça St Lucens Exp GCHWR 3 1996 Derretimento 

do núcleo 
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Ucrânia Chernobyl 4 RBMK 

LWGR 

2 Abr/86 Incêndio e 

derretimento 

do núcleo 

EUA Three Mile Island 

2 

PWR 1 Mar/79 Derretimento 

parcial do 

núcleo 

 

Fonte: Adaptado de (ELETRONUCLEAR, 2016). 

 

 Segundo a norma CNEN NN 9.01, que dispõe sobre o descomissionamento de usinas 

nucleoelétricas, são definidas três estratégias de descomissionamento: 

Desmantelamento Imediato: Equipamentos, estruturas e partes da usina contendo 

contaminantes radioativos são removidos ou descontaminados até níveis que permitam que o 

local seja liberado para uso irrestrito ou restrito, conforme critérios definidos ou aceitos pela 

CNEN. Esta estratégia implica em concluir o descomissionamento em um curto espaço de 

tempo e envolve a transferência do material e do rejeito radioativo para uma instalação 

licenciada, para seu processamento ou armazenamento ou deposição final, conforme aplicável. 

  Desmantelamento protelado: A usina é monitorada e mantida intacta por um período 

tal que permita o decaimento radioativo de itens contaminados ou ativados. Os materiais 

radioativos inicialmente presentes são processados ou colocados em condição tal que possam 

ser armazenados e mantidos em segurança durante esse período. Findo este, a usina será 

submetida a um desmantelamento, da mesma forma que na estratégia de desmantelamento 

imediato. 

Confinamento: Os contaminantes radioativos são contidos em uma estrutura de 

material suficientemente resistente até que a radioatividade decaia para níveis que permitam 

que o local seja liberado para uso irrestrito ou restrito. 

 

4.5 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

De acordo com Ruiz e Gonçalves (2016), nos últimos 10 anos, 45 novas usinas entraram 

em operação, demonstrando competitividade da geração nuclear em termos de custos de 

produção. Em contrapartida, existem duas razões que implicam na diminuição da do número 

de usinas construídas: os custos de construção e a aceitação pública.  
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4.5.1 Custos 

 

 Seja qual for a tecnologia envolvida na produção de energia elétrica, o custo de produção 

divide-se em 3 componentes principais: custo de capital, custo de operação e manutenção e 

custo de combustível, a Tabela 6 apresenta o custo de capital e de combustível de diferentes 

fontes (CARAJILESCOV; MOREIRA, 2008) 

 

Tabela 6 – Custo de capital e de combustível de variadas fontes de geração de energia elétrica. 

 

Tipo de Usina Custo de Capital Custo de Combustível 

Nuclear Alto Baixo (10 a 15%) 

Hidrelétrica Alto - 

Termoelétrica Convencional 

(gás, carvão, etc) 

Baixo Alto ( ~ 60%) 

 

Fonte: Adaptado de (CARAJILESCOV; MOREIRA, 2008) 

 

 Os projetos de usinas nucleares se caracterizam por terem um elevado custo de 

construção, compensado por baixos custos de operação e um longo período de vida útil, fazendo 

com que tenha um custo nivelado e competitivo em relação a outras tecnologias de geração de 

energia (GONÇALVES; RUIZ, 2016). Segundo Carajilescov e Moreira (2008), observa-se 

também, que as usinas nucleares possuem baixos custos de combustível, além disso, o Brasil 

possui grandes reservas de urânio e domina todo o ciclo do combustível, tendo capacidade de 

produzi-lo, garantindo assim, baixos custos e estabilidade de preço. 

 A Tabela 7 demonstra uma comparação entre os tipos de usinas e a eficiência de cada 

uma delas, área de construção, custo do kW (não considerando impostos, encargos e despesas 

com manutenção e pessoal) 
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Tabela 7 -  Comparativo dos tipos de geração x área de construção x custo em Euros. 

 

Tipo de 

Geração 

Área de 

Construção (m²) 

Custo do kW (€$) Potência/Área 

(kW/m²) 

Térmica a 

Carvão 

600.000 0,018 – 0,15 

 

2,17 

 

Térmica a gás 120.000 0,005 – 0,035 

 

10,83 

 

Térmica a 

óleo 

120.000 0,026 – 0,109 

 

10,83 

 

Nuclear 100.000 0,0024 – 0,0074 

 

13 

Hidrelétrica 1.784.000.000 0,00004 – 0,007 

 

0,00073 

 

Eólica 2.990.000 0,005 – 0,007 

 

0,43 

 

Solar 52.000.000 0,0014 – 0,0033 

 

0,025 

 

 
Fonte: Adaptado de (GUENA, 2007). 

 

 Os custos de capital de usinas nucleares variam muito, tendo uma média de pouco mais 

de 2 bilhões de dólares. Este valor representa o custo necessário para construir a usina, incluindo 

os juros. Normalmente, os principais trechos da planta e porcentagens do custo nuclear são: 

reator e sistema de vapor (50%), gerador de turbina (30%), e demais componentes da planta 

(20%). Os custos adicionais incluem o terreno, o desenvolvimento local, licenciamento da 

planta e regulação, treinamento de operadores, juros e impostos durante a construção, e uma 

previsão para contingências (MURRAY, 2000). 

 

4.5.2 Aceitação pública 

 

 A aceitação pública, por si só, não tem uma grande influência para a criação de novos 

empreendimentos em muitos países, entretanto, as questões que envolvem a aceitação pública 

são relativamente responsáveis pelo problema subjacente dos custos de construção no mundo 
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ocidental, levando em conta, ainda, que a opinião pública serve de apoio político (RUIZ; 

GONÇALVES, 2016). 

 Embora seja largamente aplicada na sociedade atual, principalmente para a geração de 

energia elétrica, a tecnologia nuclear tem o estigma do perigo dos resíduos. Termos como 

“catástrofe” e “bomba atômica” permeiam a opinião pública diante dos seus exemplos 

marcantes, como é o caso do acidente de Fukushima, ocorrido mais recentemente, e de 

Chernobyl e Hiroshima (MILANEZ; ALMEIDA; CARMO, 2006). 

A geração de benefícios socioeconômicos se dá tanto pelo desenvolvimento das 

atividades relacionadas à construção e fabricação de equipamentos, quanto pela injeção de 

recursos de natureza tributária, geração de novas atividades e emprego no entorno das novas 

usinas nucleares (GONÇALVES; RUIZ, 2016). 

 Ainda segundo Ruiz e Gonçalves (2016), “a familiaridade com a tecnologia e as próprias 

usinas, aceitas simplesmente como parte da vida cotidiana na região, é muito importante”. No 

Brasil, a Eletrobras Eletronuclear incentiva a aceitação pública participando ativamente do 

desenvolvimento socioeconômico da região próxima às suas instalações. 

 

4.5.2.1 Iniciativas Sociais e Ambientais da Eletrobrás Eletronuclear 

 

Inserida na Mata Atlântica, à CNAAA (Central Nuclear Almirante Álvaro 

Alberto) é rodeada por uma natureza rica em biodiversidade. Preocupada com a 

preservação deste patrimônio natural, a Eletrobras Eletronuclear contribui, há anos, 

para o desenvolvimento socioeconômico da região de Angra dos Reis, Paraty e Rio 

Claro. Esse cuidado está presente nas ações, projetos e eventos apoiados e 

patrocinados pela empresa e nos convênios firmados com as prefeituras e entidades 

que são voltados à saúde, educação, turismo cultural, ação social, meio ambiente, 

defesa civil, obras e serviços públicos, atividades econômicas e saneamento básico da 

região. (ELETRONUCLEAR, 2015). 

 

 Além disso, a Eletrobras Eletronuclear promove projetos educacionais com escolas da 

região, proporcionando-os experiências com a natureza em trilhas ecológicas afim de promover 

a educação ambiental. Na Tabela 8, pode-se observar algumas das ações realizadas em 

comunidades e municípios no ano de 2014 de acordo com o último Relatório de atividades 

lançado pela empresa. 
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Tabela 8 – Apoios realizados à comunidades e municípios pela Eletrobrás Eletronuclear no ano 

de 2014. 

 

Evento Local 

1ª Limpeza das praias ACOAR Angra dos Reis 

Ação Comunitária Indígena Guarani Paraty 

Atividade Cultural – Cultuar Angra dos Reis 

Campanha de Combate à Mortalidade Materna – CMB São Paulo 

Campanha de Prevenção de Acidentes de Trânsito Angra dos Reis 

Campanha Segurança no Mar Rio de Janeiro 

Curso de Guia de Turismo Paraty 

Dia de Conscientização da Energia Nuclear Angra dos Reis 

Encontro de Mulheres Pela Saúde e Contra Violência Angra dos Reis 

Feira de Ciência e Tecnologia Angra dos Reis 

Gincana Ecológica - Projeto Magnificat Frade 

Locação de veículo em Combate à Dengue Paraty 

Mutirão de limpeza no Sertão de Mambucaba Parque Mambucaba 

Oficinas de Catadores de Reciclagem de Lixo Paraty 

Programa de Saneamento Básico Paraty 

Projeto Básico para Escola Sustentável Paraty 

Projeto Tratamento de Resíduos Angra dos Reis 

Reforma da Escola Municipal Ministro Sérgio Mota Paraty 

Seminário sobre Energia Nuclear Rio de Janeiro 

 
Fonte: Adaptado de (ELETRONUCLEAR, 2015). 

 

 A Eletrobrás Eletronuclear ainda mantém Espaços Culturais localizados em Angra dos 

Reis, Paraty e Lídice, disponibilizando suas dependências para promover eventos que 

proporcionem informações sobre a segurança das Usinas Nucleares à comunidade local e aos 

turistas, incentivando a cultura local, promovendo reuniões, oficinas e exposições de artistas 

locais. 

 O programa cultural promovido pela empresa beneficiou projetos de preservação e 

memória, produção e difusão em três segmentos: fomento ao teatro, audiovisual e patrimônio 

imaterial, com a intenção de estimular a produção artística, reflexão e conhecimento sobre a 
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cultura brasileira, valorizando projetos inovadores com propostas criativas de incentivo ao 

diálogo. 

 

Através do Programa de Patrocínio das Empresas Eletrobras a Eventos do 

Setor Elétrico, a Eletronuclear apoiou projetos e eventos relevantes para o 

desenvolvimento da sociedade brasileira em seus mais diversos segmentos, alinhados 

às políticas públicas e às diretrizes do Governo Federal, buscando seu fortalecimento 

e a confirmação do seu importante papel para o desenvolvimento do Brasil 

(ELETRONUCLEAR, 2015). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da pesquisa realizada, percebe-se a importância da energia nuclear na geração 

de energia elétrica, bem como sua participação na matriz energética brasileira. 

A matriz energética de um país, reflete possibilidades e restrições ao mesmo tempo, e 

também é usada como forma de expressar o equilíbrio entre equidade social e sustentabilidade 

(IPEA, 2015). Visto que o cenário brasileiro aponta para a expansão de economia, fazendo com 

que a demanda por energia aumente, cria-se a necessidade de uma maior diversificação da 

matriz energética, pois a dependência, quase que exclusiva, da fonte hidráulica se mostra 

prejudicial (HALMENSCHLAGER, 2013). Cabe ressaltar que a energia nuclear tem um 

potencial de geração de energia de base, fazendo com que não haja a necessidade de competição 

com as fontes renováveis, que são extremamente desejáveis em uma matriz energética 

diversificada, porém, assumem um papel diferenciado (RUIZ; GONÇALVES, 2016). 

  A Figura 33, apresenta uma tabela comparativa, mostrando as fontes energéticas 

utilizadas no Brasil e alguns parâmetros de geração de energia. 

 

Figura 33 – Tabela comparativa entre diferentes fontes energéticas. 

 

 

 
Fonte: (GUENA, 2007 apud HALMENSCHLAGER, 2013). 

 

 Analisando a Figura 33, verifica-se as diferenças entre a fonte nuclear de geração de 

energia e outras fontes geradoras utilizadas na matriz elétrica brasileira. Entre os parâmetros 

observados, estão ciclo do combustível, impactos causados pelo tamanho da área de 

implantação, gases de efeito estufa, dependência de sazonalidade, impactos causados pela 

matéria-prima, bem não renovável, proximidade de centros consumidores e perfil de geração. 



75 

     

  

 

 

 

 Verifica-se que a fonte nuclear possui um ciclo do combustível, que se inicia na fase de 

mineração até seu reprocessamento, este parâmetro têm uma estreita relação com o fator dos 

impactos causados pela matéria prima, pois o ciclo do combustível, responsável pela obtenção 

do urânio, matéria prima da geração nuclear, gera resíduos em todas as suas etapas. Estes 

resíduos podem ser classificados como sendo de baixa, média e alta atividade.  O Brasil é um 

dos poucos países que domina todas as etapas do ciclo do combustível nuclear. 

 Os resíduos gerados pela atividade nuclear são uma questão importante a ser discutida, 

todos os rejeitos radioativos gerados nas usinas nucleares devem ser armazenados de forma 

segura e isolados do público e meio ambiente. Segundo Carajilescov e Moreira (2008), uma 

central nuclear de 1000 MW pode gerar 350 toneladas de rejeitos radioativos de nível 

intermediário de radiação e 450 toneladas de rejeitos radioativos de baixo nível de radiação no 

período de um ano. Segundo Xavier e Heilbron (2014), a minimização de geração de rejeitos 

radioativos deve ser seriamente considerada sempre que possível, podendo ser obtida através 

da adoção de procedimentos operacionais adequados, evitando contaminação visando reduzir 

o volume de rejeito à ser gerenciado. Isso se torna possível através de algumas medidas, como 

por exemplo a segregação eficiente entre rejeito radioativo e não radioativo e reutilização de 

materiais e equipamentos. 

 Sobre os impactos causados pelo tamanho da área de implantação, a geração nuclear se 

encontra em vantagem, pois não necessita de grandes espaços para ser construída se comparada 

com a fonte hidrelétrica, por exemplo, que requer grandes áreas de construção, além de 

causarem grandes impactos na biodiversidade do local. Uma usina nuclear exige uma área de 

construção de cerca de 100.000 m², com uma potência por área de 13 kW/m², enquanto uma 

hidrelétrica exige uma área de construção de 1.784.000.000 m² e uma potência por área de 

0,00073 kW/m². 

 Os gases de efeito estufa (GEE), formam um critério muito importante, principalmente 

nos dias atuais, onde há uma grande preocupação em diminuir sua emissão na atmosfera, afim 

de evitar o efeito estufa. A energia nuclear tem uma enorme vantagem sobre as outras quando 

se trata desse item, pois apresenta um nível de emissão de gases de efeito estufa muito baixo.  

Segundo a FGV (2016), países como a Argentina, China, Índia, Turquia, entre outros, 

incluíram a energia nuclear em seu portfólio de tecnologias aplicadas para a mitigação do 

aquecimento global. Estudos recentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC) e da Agência Internacional de Energia (IEA), tem apontado o uso de energia 

nuclear como uma solução na redução de emissões de GEE. Além disso, contribui para o 
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controle das mudanças climáticas e para a redução da poluição atmosférica local causada pela 

emissão de material particulado de indústrias térmicas fósseis, principalmente as térmicas a 

carvão, que causam cerca de 3,7 milhões de mortes prematuras anualmente em todo o mundo, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 O parâmetro dependência da sazonalidade se dá pela dependência das condições 

climáticas e ambientais para a geração de energia através de cada fonte, por exemplo, períodos 

de seca podem alterar a produção energética de uma usina hidrelétrica, a intensidade dos ventos 

interfere na produção de energia através da tecnologia eólica, e ainda, a energia solar, que não 

se mantém ativa 24 horas por dia pela ausência da incidência solar, seja pelo período da noite 

ou nos dias de chuva e tempo encoberto por nuvens, estes fatores contribuem para que não 

ocorra uma produção constante de energia elétrica através destas fontes, enquanto a energia 

nuclear não depende de sazonalidade para continuar funcionando, gerando maior segurança 

energética. 

 Uma desvantagem da energia nuclear é que a mesma é gerada a partir de matéria prima 

não renovável, tratando-se de reservas finitas, seu uso pode se tornar limitado à longo prazo, 

porém, o Brasil possui uma das maiores reservas de urânio do mundo, levando em consideração 

que as reservas localizadas no território brasileiro ainda não foram completamente exploradas. 

 O adensamento populacional exige que as fontes geradoras de energia elétrica estejam 

mais próximas aos centros de consumo, principalmente para se evitar a perda pela dissipação 

na transmissão para longas distâncias. A energia nuclear possui vantagem sobre as outras 

formas de geração nesse quesito, pois podem ser instaladas em praticamente qualquer região, 

não dependendo de situações geográficas favoráveis, uma vez que o combustível utilizado pode 

ser transportado até o local com facilidade (GUENA, 2007). 

 O fator denominado perfil de geração é diretamente relacionado a dependência de 

sazonalidade, como citado anteriormente, a energia solar não tem a mesma capacidade de 

geração de energia 24 horas por dia, o que faz com que seu potencial máximo de geração seja 

atingido fora do horário de pico de consumo. Segundo Guena (2007), a vantagem da produção 

de energia nuclear, é que a mesma pode ser modulada, diminuindo o consumo de combustível 

nos horários de menor demanda. 

 Outro aspecto importante a ser observado, é o custo relacionado ao uso da energia 

nuclear, que demandam um alto volume de capital aplicado na fase de construção, porém, 

possui baixos custos de operação e um longo período de vida útil, além do combustível, que 

também possui um baixo custo, e além disso, o Brasil possui total domínio sobre o ciclo do 
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combustível nuclear, não dependendo de exportação, isso faz com que o custo nivelado de 

eletricidade se torne competitivo com outras fontes. 

 Segundo Milanez, Almeida e Carmo (2006), embora todas as fontes geradoras de 

energia elétrica tenham algum impacto e nem sempre sejam aplicadas em todos os contextos, 

deve existir uma prioridade na utilização de fontes mais limpas, não devendo descartar a fonte 

nuclear, pois além de evitar a emissão de gases de efeito estufa, possui uma enorme capacidade 

de geração. Sobretudo, é muito importante priorizar a amplificação de estudos e pesquisas na 

área, afim de gerar um maior domínio da tecnologia, bem como poder cada vez mais aprimorar 

a segurança das usinas nucleares. A presença de usinas nucleares no país torna isso possível, 

pois impulsiona as pesquisas, aumentando o desenvolvimento na área, o que, consequentemente 

acaba por ampliar seu uso em outras aplicações além da geração de energia, como por exemplo, 

na medicina, indústria e agricultura. 

 Uma forma de se evitar atrasos indesejáveis na construção de novas usinas, que 

aumentam o custo de capital, bem como para que se tenha ganhos de escala na construção, é a 

definição de um programa nuclear de ampla escala, incentivando o desenvolvimento de uma 

cadeia produtiva virtuosa, com níveis globais de produtividade e uma curva decrescente de 

custos de investimento, bem como possibilitar o desenvolvimento da tecnologia nacional e 

formação de mão de obra. 

A Constituição Federal determina que a geração de energia nuclear seja monopólio do 

Estado, que se responsabiliza por assumir todos os riscos empresariais do projeto. A 

participação privada permite maior agilidade em processos de contratação e traz flexibilidade 

em negociações com parceiros financeiros, reduzindo os riscos e garantindo projetos 

economicamente viáveis, ao contrário do que se tem experimentado até então com os projetos 

de usinas nucleares no Brasil (FGV, 2016).  
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6 CONCLUSÃO 

 

Segundo Milanez, Almeida e Carmo (2006), os altos preços do petróleo e as crises de 

combustíveis, tendem a aumentar a participação do carvão no cenário mundial, dificultando o 

cumprimento das metas de redução de emissão dos gases de efeito estufa. Após as crises 

energéticas que o país tem enfrentado, principalmente com os “apagões”, tem se percebido um 

maior interesse na construção de termelétricas, que são vantajosas sobre o ponto de vista 

econômico, mas com maiores custos ambientais. Embora o potencial hídrico do Brasil ainda 

seja muito amplo, os impactos causados pela instalação de usinas hidrelétricas são muito 

notáveis, criando a necessidade de uma maior diversificação na matriz energética brasileira. 

A tecnologia nuclear pode servir como um complemento importante às hidrelétricas, 

que tem a maior participação na matriz energética do país, pois fornecem eletricidade em 

momentos como a crise hídrica recente e, ainda, possuem baixo custo operacional, enquanto as 

hidrelétricas têm um custo marginal de operação alto, causando impactos nas tarifas, e 

consequentemente, contribuindo para um agravamento da crise econômica no país. 

Ao final deste trabalho, podemos concluir que a Energia Nuclear pode contribuir para a 

expansão da matriz energética brasileira, sendo a única fonte térmica capaz de garantir o 

fornecimento constante de energia sem emitir gases de efeito estufa. Considerando, ainda, que 

o Brasil é um dos poucos países que domina a tecnologia do ciclo do combustível nuclear, e 

possui uma das maiores reservas de urânio do mundo. Uma maior participação da energia 

nuclear na matriz energética brasileira pode gerar uma maior diversificação da mesma, 

prezando pela sustentabilidade ambiental e econômica do país e diminuindo a vulnerabilidade 

do sistema. 

Entretanto, a geração nuclear não deve ser considerada como a única solução para os 

problemas energéticos do país, mas sim, fazer parte dela através da sua combinação com a 

utilização de outras fontes renováveis, ampliando a diversidade e segurança energética do país. 
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