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RESUMO 
 

Diante do grande aumento da demanda mundial por energia, pela contínua expansão da industrialização e pelo 
aumento do consumo, juntamente com a busca imprescindível pela sustentabilidade dos atos humanos, 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. Nesse contexto, apesar de não ser uma fonte de energia renovável e também 
não ser a solução de todos os problemas brasileiros, ela 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 grandes 
reservas de urânio. Contudo, este é um tema que gera muita insegurança e questionamentos, tornando importante 
o desenvolvimento deste trabalho, tanto para um melhor entendimento do público, quanto para contribuir e 
incentivar pesquisas futuras através de uma avaliação sobre seus aspectos ambientais e socioeconômicos, 
discutindo seus riscos e vantagens, avaliando as possibilidades de expansão do seu uso, incluindo uma visão 
panorâmica da energia nuclear no Brasil. Além disso, para o desenvolvimento pleno de um país, se torna 
necessária a diversificação das suas fontes de energia, prezando pela sustentabilidade ambiental e econômica e 
diminuindo a vulnerabilidade do sistema.  

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Atualmente, vive-se 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 [1].  De 
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acordo com Moreira [2], 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 [3], 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 [1], 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 [4]. 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 [1]. 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.  

 
 

2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 
De acordo com Ruiz e Gonçalves [4], 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.   

2.1. 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 [5]. O tipo nuclear tem um alto custo de capital, mas um baixo custo de 
combustível. Hidrelétrica tem alto custo de capital. Termoelétrica Convencional tem baixo 
custo de capital e alto custo de combustível. 

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 
[4]. Segundo Carajilescov e Moreira [5], 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.  
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A Tabela 1 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). 

  
Tabela 1: Comparativo dos tipos de geração x área de construção x custo em Euros 

  

Tipo de  Área de  Custo do kW (€$)  Potência/Área 

 
   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 [6].  

2.2. 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 
ocidental, levando em conta, ainda, que a opinião pública serve de apoio [4].  

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, de Chernobyl e Hiroshima [7]. 
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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 [4].  

Ainda segundo Ruiz e Gonçalves [4], “a familiaridade com a tecnologia e as próprias usinas, 
aceitas simplesmente como parte da vida cotidiana na região, é muito importante”. No Brasil, 
a Eletrobrás Eletronuclear incentiva a aceitação pública participando ativamente do 
desenvolvimento socioeconômico da região próxima às suas instalações.  

2.2.1. 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 Eletrobrás 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 
[8].   
Além disso, a Eletrobrás Eletronuclear promove projetos educacionais com escolas da região, 
proporcionando-os experiências com a natureza em trilhas ecológicas afim de promover a 
educação ambiental.  

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.  

Através do Programa de Patrocínio das Empresas Eletrobrás 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 [8].  

 
 

3. ASPECTOS AMBIENTAIS 
  
Atualmente, preocupa-se muito com as questões ambientais que permeiam todas as atividades 
humanas, e a geração de energia é uma delas, já que todas as formas de geração de energia 
causam algum impacto ambiental [5]. Abaixo citamos algumas fontes de energia e seus 
principais impactos ambientais: 

x Petróleo: emissão de óxidos de enxofre, emissão de óxidos de nitrogênio, emissão de 
monóxido de carbono, emissão de matéria particulada suspensa (metais pesados), 
impacto na ozônio. 

x Carvão e Gás Natural: contribuição para o aquecimento global via efeito estufa através 
da emissão de dióxido de carbono e metano, ocorrência de chuva ácida pela emissão de 
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dióxido de enxofre formando ácido sulfúrico na atmosfera, e emissão de óxidos de 
nitrogênio formando ácido nítrico na atmosfera. 

x Hidrelétrica: formação de grandes represas, realocação das populações, aquecimento 
global via efeito estufa, emissão de metano. 

x Biomassa:  poluição do ar através da emissão de monóxido de carbono, emissão de 
matéria particulada, emissão de dióxido de carbono; além do uso intensivo do solo e da 
água e diminuição da biodiversidade. 

x Nuclear: rejeitos de baixo, médio e alto nível de radioatividade que requerem variadas 
quantidades de anos para armazenamento; desativação de instalações nucleares após o 
término da vida útil.  
 
Na seção a seguir discutiremos o caso na energia nuclear que é objeto de estudo desse 
trabalho.  

3.1. A energia nuclear e seus impactos ambientais  
 
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 [4].  

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 
km  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 km , 
com capacidade instalada de 1.990 MW e índice de produção de 570MW/km .  
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 [9].  

Um dos principais impactos causados ocorre na mineração do urânio, provocando impactos no 
solo, água e na saúde dos trabalhadores [10], 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 [3].  

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 [4]. Segundo a ANEEL [9], “A Usina de Angra I, situada na 
praia de Itaorna, no município de Angra dos Reis, descarrega cerca de 30 m /s de água utilizada 
para a refrigeração do sistema de geração de energia elétrica no saco de Piraquara de Fora, baía 
da Ilha Grande”.   



INAC 2017, Belo Horizonte, MG, Brazil. 

 

Segundo a ANEEL [3], 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.  

3.1.1. 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 [11].  

A Nuclear Energy Agency [11], 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.  

A questão de emissão de CO2 está diretamente relacionada com a poluição do ar e as alterações 
climáticas. Por isso, em países com graves problemas de poluição atmosférica, a expansão da 
energia nuclear é impulsionada pela necessidade de melhorar a qualidade do ar.   

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 [11].    

3.1.2. 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 
nucleares devem ser armazenados de forma segura e isolados do público e meio ambiente [1].   
Segundo a norma CNEN NN 8.02, os rejeitos podem ser classificados segundo seus níveis, 
natureza da radiação e suas meias-vidas.  

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 [1]. 

Os resíduos classificados como de baixa e média toxicidade têm tratamento e gerenciamento 
de baixo custo, pequena complexidade e pouca sofisticação tecnológica [5]. Segundo a 
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Eletronuclear [1], 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 [4], 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 [5].  

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 [1].  

“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” [12], atividades estas 
representadas pela Figura 1.  

  
Figura 1: Fluxograma básico de gerência de rejeitos radioativos  

Fonte: (XAVIER; HEILBRON, 2014).    

3.1.3. 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 nucleares 
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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 [13].   

A Tabela 1 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 considerando todo o ciclo [10]. 

  

Tabela 1: fatalidades ocorridas em todo o mundo entre os anos de 1970 e 1992 causadas 
por diferentes fontes geradoras de energia 

 
  

Fonte: Adaptado de (GUENA, 2007 apud RASHAD; HAMMAD, 2000).   
 

3.1.4. 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 [1]. 

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 [10].  

Atualmente, cerca de 560 usinas nucleares já estiveram, ou estão em operação, entre elas, 133 
se encontram fechadas permanentemente ou em estágio de descomissionamento.  

Segundo [1], a maioria dos acidentes são causados por derretimento parcial ou total do núcleo 
e em reatores do tipo BWR. 

Formas de Geração Eventos Escala de 
Fatalidades 

Total de 
Fatalidades 

Média de 
Fatalidades 
por GW e 
Ano 

Termelétrica 
(Carvão) 

133 5-434 6.418 0,32 

Termelétrica (Gás) 295 5-500 10.273 0,36 
Termelétrica (Óleo) 88 5-425 1.200 0,09 
Hidrelétrica 13 10-2.500 4.015 0,8 
Nuclear 1 31 31 0,01 
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3.2 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 [9].  
A ANEEL [9] 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), 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.    

Além disso, também possui uma usina em construção, Angra 3, 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 [1]. 
Segundo dados da Eletronuclear [1], 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.   
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 [14].  
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3.3. Expansão  
 
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 [15].   
Numa projeção nuclear baixa, a IEA [15], 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 
superem os que desmantelam, duplicando o total acumulado do consumo de combustível 
nuclear, superando 700 mil toneladas no período de projeção [15].  
Segundo a NEA [11], 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.   

No Brasil, de acordo com o relatório decentenal de expansão de energia da EPE [16], 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%.  
Ainda segundo o relatório decentenal de expansão de energia da EPE [16], na primeira metade 
do horizonte decenal é prevista a entrada de 6.847 MW de potência, distribuída em sete UTEs 
(Usinas Termelétricas), 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, incluindo 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 
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avaliação de várias hipóteses relativas à disponibilidade do recurso (reservas), consumo de 
urânio, tempo de operação das usinas e regime operativo [17].  
 
 

4. 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 [18]. 
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 [13]. 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 [4].  
A tabela 2 é comparativa, mostrando as fontes energéticas utilizadas no Brasil e alguns 
parâmetros de geração de energia.  

  

Tabela 2: comparativo entre diferentes fontes energéticas no Brasil 
  

   
Fonte: (GUENA, 2007 apud HALMENSCHLAGER, 2013).  

  
Desse modo, 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.  
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.  
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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 [5], 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 [12], 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 m , com uma potência por área de 13 kW/m , enquanto uma 
hidrelétrica exige uma área de construção de 1.784.000.000 m  e uma potência por área de 
0,00073 kW/m .  
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 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 
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dependendo de situações geográficas favoráveis, uma vez que o combustível utilizado pode ser 
transportado até o local com facilidade [10].  
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 [10], 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 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 [7], 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 [19].   
 

 
5. CONCLUSÃO 

 

Segundo Milanez, Almeida e Carmo [7], 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 
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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.  
Portanto, 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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