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Capítulo I  

Introdução 

1.1 Considerações Gerais 

Não há praticamente mais dúvidas na comunidade científica de que o aumento 

acelerado da temperatura na Terra, a partir da era industrial, se deve à ação humana. O 

Acordo de Paris, ratificado em dezembro de 2015, contou com a adesão de 195 países, 

incluindo o Brasil, e redefiniu compromissos rígidos para conter o aquecimento global, 

por meio da redução de gases do efeito estufa (GEE). Por isso, muitos países têm se 

esforçado para expandir a oferta de energia elétrica vinda de fontes mais limpas, em 

detrimento dos combustíveis fósseis, que são os maiores poluidores. [1]  

Diante do desafio de atender à crescente demanda por eletricidade e 

simultaneamente conter as emissões de gases poluentes, a tecnologia nuclear vem se 

destacando entre as fontes energéticas de baixo carbono por diversos fatores. Diferente 

das renováveis como eólica e solar, conhecidas por seu caráter intermitente, a fonte 

nuclear é capaz de gerar energia em larga escala, de forma permanente e contínua. 

Destacam-se os fatos de suas usinas ocuparem pequenas áreas, não oferecerem 

riscos se operadas com a devida segurança e utilizarem um combustível extremamente 

potente e de preço competitivo. Tais características classificam a energia atômica como 

uma das melhores alternativas para integrar a geração de base de sistemas elétricos de 

potência.  

Figura 1 apresenta um levantamento feito pela Agência Internacional de Energia 

(IAE), que mostra a evolução da geração de eletricidade no mundo, com a participação 



 

6 

 

das principais fontes energéticas, no período entre 1973 e 2013.         

 Os estudos evidenciam a predominância dos combustíveis fósseis, especialmente 

o carvão, mas também apontam para uma redução no uso de óleo combustível. Quanto à 

fonte nuclear, percebe-se um aumento significativo na sua participação, fazendo com 

que ela figure atualmente como a quarta maior geradora de energia elétrica no mundo, 

atrás do carvão, gás natural e hidroeletricidade. [2] 

 

                             
 

Figura 1 – Participação das fontes energéticas na geração de eletricidade mundial.  [2] 
 

 

Isso ilustra a recente expansão dos planos de geração termonuclear em vários 

países, para fazer frente às preocupações com segurança de abastecimento energético, 

redução de poluentes na atmosfera e flutuações nos preços dos combustíveis fósseis. 

Atualmente, existem 450 reatores nucleares de potência em operação no mundo, 

com capacidade instalada total de 392.082 MW, gerando energia em 30 países. Mais 60 

reatores estão em construção, a maioria na China, Rússia e Índia.   
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     Os EUA são os maiores geradores de energia atômica, apresentando 100 

reatores em operação, cuja potência instalada equivale a 100.350 MW. Em seguida 

aparece a França, que conta com uma potência instalada de 63.130 MW, formada por 58 

reatores nucleares. Eles respondem por 76,3% de toda a energia elétrica gerada no país, 

o que classifica a França como a nação que mais depende dessa tecnologia para seu 

abastecimento interno. [3] 

O Brasil ainda apresenta um parque nuclear bastante reduzido, com 

aproximadamente 2.000 MW de potência instalada. A empresa responsável por 

construir e operar usinas termonucleares no país é a Eletrobras Eletronuclear, que conta 

com duas unidades em funcionamento (Angra 1 e Angra 2) e uma em construção 

(Angra 3), todas localizadas na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), 

situada na praia de Itaorna, município de Angra dos Reis (RJ). [4] 

De acordo com o último relatório do Balanço Energético Nacional (BEN-2016), 

a Eletronuclear respondeu por 2,4% de toda a energia elétrica gerada no país em 2015, 

como mostra a Figura 2. Essa contribuição equivaleu a 14,7 TWh de energia naquele 

ano. [5] Com a entrada de Angra 3 em operação, esses valores aumentarão 

expressivamente. Estima-se que juntas, as três usinas nucleares da CNAAA serão 

capazes de gerar o equivalente a 50% da eletricidade consumida no estado do Rio de 

Janeiro. [6] 

 

 

Figura 2 - Levantamento da matriz elétrica brasileira em 2015. [5] 
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Em 2007 foi lançado o primeiro Plano Nacional de Energia (PNE-2030) 

elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), órgão público federal vinculado 

ao Ministério de Minas e Energia (MME). Trata-se de um estudo de planejamento 

integrado dos recursos energéticos brasileiros, que fornece subsídios para a formulação 

de uma estratégia de expansão da oferta de energia de forma econômica e sustentável, 

com vistas ao atendimento da evolução da demanda.  

Os estudos do PNE-2030 apontaram para a necessidade de ampliar a matriz 

elétrica brasileira através da construção de novas usinas, incluindo mais quatro 

nucleares no nordeste e sudeste do país. Com isso, a capacidade de geração nuclear 

chegaria a 7.300 MW. Para fazer os cálculos, o plano considerou um crescimento da 

demanda por energia de 3,6% ao ano até 2030. [7] 

O PNE-2050 é o segundo estudo de longo prazo realizado pela EPE/MME. O 

novo documento ainda está sendo desenvolvido e surge como uma resposta aos novos 

eventos ocorridos desde 2007 e que vêm impactando o setor energético brasileiro. 

Destacam-se a crescente dificuldade do aproveitamento hidroelétrico no país, o forte 

ganho de competitividade obtido pela energia eólica, o impacto no setor nuclear 

causado pelo acidente de Fukushima e a crescente preocupação com as mudanças 

climáticas. [8] 

Em nota publicada pela Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN) em 

abril de 2016, o secretário-executivo do MME, Luiz Eduardo Barata, garantiu que o 

PNE-2050 irá contemplar a construção de novas usinas nucleares. Segundo ele, o Brasil 

deve chegar em 2050 com um total de quinze usinas do tipo gerando eletricidade, sendo 

quatro delas construídas até 2030 e mais oito construídas entre 2030 e 2050. Contudo, 

ele ponderou que o país passa por um momento de retrocesso na economia, o que afeta 

o consumo e isso deverá ocasionar um programa de obras mais lento. [9] 

O que se tem visto nos últimos anos é a indústria nuclear brasileira se 

desenvolvendo de forma tímida, em comparação com os crescentes investimentos em 

fontes renováveis, especialmente a eólica. Essa recente expansão faz parte de um 

planejamento energético que visa diversificar a matriz elétrica nacional e garantir a 

segurança de abastecimento. 
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No entanto, a crise hídrica de 2013 evidenciou a fragilidade do setor no Brasil. 

Mesmo já contando com unidades geradoras renováveis, o país se mostrou ainda 

dependente das usinas térmicas, que precisaram ser despachadas quase 

ininterruptamente para compensar os baixos níveis dos reservatórios das hidroelétricas. 

Este cenário resultou em aumentos na modalidade tarifária e nos custos com 

manutenção e operação do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Para viabilizar a retomada do crescimento econômico e industrial no Brasil, 

deve-se garantir o fornecimento de energia confiável e barata, que seja capaz de regular 

os níveis dos reservatórios e fazer frente aos riscos hidrológicos os quais país está 

exposto. A única forma de atingir esse objetivo é através de novas usinas de geração 

termoelétrica que operem em regime de base, dentre as quais se destacam no país as 

movidas a carvão mineral, gás natural e combustível nuclear. Sob uma análise ambiental 

e econômica de longo prazo, a opção nuclear parece ser a mais interessante. 

É verdade que o investimento em energia atômica voltou a ser fortemente 

questionado a partir de março de 2011, quando um terremoto seguido de tsunami 

danificou a usina japonesa de Fukushima. Esse acidente impôs obstáculos para a 

aceitação pública e causou nova elevação dos custos relativos à segurança nos projetos 

nucleares ao redor do mundo. Entretanto, o Brasil apresenta vantagens competitivas a 

favor do uso dessa fonte energética, que não podem ser desprezadas do ponto de vista 

estratégico e econômico.  

1.2 Revisão Bibliográfica 

No Capítulo I, a argumentação foi construída com base em recentes notícias 

divulgadas por órgãos vinculados ao Governo Federal, como em [1] e [9]. Também 

foram utilizados dados quantitativos extraídos de relatórios atualizados periodicamente 

por instituições especializadas do setor elétrico, como em [2] e [5]. Destaca-se o 

relatório do BEN-2016, em [5], que possui informações precisas e gráficos 

comparativos a respeito do setor energético brasileiro. 
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O Capítulo II continua a argumentação utilizando dados do BEN-2016 e de 

outros órgãos públicos do setor. A partir de [12] e [13], que traz estudos atuais da ONS 

e EPE, se torna possível esclarecer a situação de esgotamento hídrico que o país está 

vivendo.  

Na segunda parte do Capítulo II, assim como em vários outros tópicos deste 

trabalho, foram bastante utilizadas as informações de [4]. Essa referência consiste em 

um banco de informações, atualizadas constantemente no site da Eletrobras 

Eletronuclear, com respostas detalhadas para a uma série de perguntas relacionadas ao 

aproveitamento nuclear no Brasil. 

Quanto ao Capútlo III, muitas informações técnicas e figuras foram retiradas de 

[15]. Trata-se do site da INB (Indústrias Nucleares do Brasil), que fornece os dados 

mais interessantes e confiáveis quando o assunto é o Ciclo do Combustível Nuclear, já 

que é a própria INB a responsável por realizar todas as etapas desse ciclo no país.  

Outra referência que merece destaque no Capítulo III é a [20]. Os estudos 

desenvolvidos pelo autor dessa monografia forneceram conceitos valiosos sobre 

algumas etapas do processamento de urânio. 

O Capítulo IV se baseia em diagramas e explicações sobre o funcionamento dos 

diversos sistemas da Usina Nuclear de Angra 2, obtidos através de [26] e [27]. São 

documentos oficiais da Eletronuclear, que apesar do foco no estudo de impacto 

ambiental, também possuem informações aprofundadas a respeito do processo de 

geração nuclear. 

A parcela do Capítulo V que fala da prevenção e controle de acidentes, e aborda 

os sistemas de segurança, foi baseada em [31]. Consiste em outro documento oficial da 

Eletronuclear, que é um curso para formação de operadores da Usina de Angra 2. Ele 

expõe com detalhes os critérios de segurança adotados nas atividades da empresa. 

A parte final do Capítulo V, que aprofunda no Sistema Elétrico de Angra 2, foi 

escrito com base em informações e análises contidas em [32]. Trata-se de uma 

dissertação na qual a autora concentra seus estudos no Diagrama Unifilar de Angra 2, 

abrangendo as fontes de suprimento elétrico e as principais cargas que compõem a 

usina. 
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1.3 Objetivos 

A proposta deste trabalho é mostrar como o uso da tecnologia nuclear pode 

ajudar a diversificar a matriz elétrica nacional de forma sustentável e eficiente. Para 

isto, será feita uma análise da situação atual do setor elétrico brasileiro, expondo suas 

fragilidades e destacando as vantagens da fonte nuclear como alternativa para integrar a 

base termoelétrica necessária ao abastecimento confiável de eletricidade no país.  

Ademais, o trabalho tem como objetivos detalhar o processo de aproveitamento 

da energia atômica no Brasil desde a mineração da matéria-prima, passando pelas etapas 

que envolvem a fabricação do combustível nuclear, até o funcionamento e situação atual 

das usinas brasileiras. 

Tomando a Usina Nuclear de Angra 2 como estudo de caso, serão destacados os 

critérios de segurança adotados no seu projeto e operação. Também será dada uma 

atenção especial às alternativas de suprimento elétrico e aos sistemas de segurança 

ativos da usina. 
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Capítulo II  

Cenário Atual do Setor Elétrico 

Brasileiro e a Alternativa Nuclear 

2.1 Considerações Gerais 

O Brasil possui um parque gerador predominantemente hídrico, com as usinas 

hidroelétricas respondendo hoje por 64% da oferta interna de eletricidade, conforme 

visto na Figura 2.  Este fato faz do setor elétrico nacional um caso especial, cuja matriz 

energética é reconhecidamente uma das mais limpas do mundo. Dois fatores principais 

explicam seu caráter majoritário no país: as características geográficas são 

extremamente favoráveis, e o preço da energia gerada a partir de fonte hídrica é o menor 

quando comparado com as demais fontes disponíveis. [9] 

No entanto, o setor hidroelétrico brasileiro já teve boa parte do seu potencial 

economicamente aproveitável esgotado. Quanto ao potencial ainda disponível para 

exploração, destacam-se as bacias do Amazonas e do Tocantins/Araguaia, no Norte e 

Centro-Oeste do país. [11] Contudo, a construção de grandes hidroelétricas nessas 

bacias é inviável do ponto de vista ambiental e social. A topografia plana e a presença 

de rios com baixas quedas impõem limitações à extensão dos reservatórios e lançam 

desafios tecnológicos a serem superados. Existe ainda a questão da inundação de 

grandes áreas, a qual vem sofrendo muitas críticas com relação aos danos ambientais 

causados à biodiversidade original, perda de terras cultiváveis e desapropriação de 

territórios indígenas. [8] 

Essas inviabilidades têm influenciado o setor a dar prioridade para usinas a fio 

d’água (sem grandes reservatórios) já há alguns anos. Segundo o Operador Nacional do 
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Sistema (ONS), desde o fim da década de 1990, não entraram em operação novas 

hidroelétricas com reservatórios de regularização plurianual no país. O impacto direto 

dessa realidade tem sido a perda gradativa da capacidade de regularização do estoque de 

energia do SIN, que era de 6,5 meses em 2002, para um valor estimado de 4,7 meses em 

2017. [12] 

A Figura 3 traz dados do histórico de operação das hidroelétricas brasileiras e 

previsões da capacidade de regularização dos reservatórios em cada região, mostrando 

como ela vem reduzindo ano a ano.  

  

 
 

Figura 3 – Capacidade de regularização dos reservatórios das hidroelétricas (2002–2021). [13] 

 
 

Quanto às usinas termoelétricas, estas sempre tiveram um papel importante, 

atuando como fonte complementar para garantir o abastecimento contínuo de 

eletricidade durante o período seco, quando os níveis dos reservatórios estão baixos.  

O problema é que com a perda gradativa da sua capacidade de regularização, o 

setor elétrico brasileiro está cada vez mais exposto a riscos hidrológicos e isso tem 

elevado a demanda por geração termoelétrica. Prova disso é a evolução da participação 

das usinas térmicas na matriz, de 22,3% em 2008, para 34,4% em 2015. [5]  

Essa realidade ficou bem clara com a forte estiagem que marcou o ano de 2013, 

deixando o país em estado de alerta quanto ao risco de racionamento, devido aos baixos 

níveis dos reservatórios. Para contornar o problema, usinas térmicas têm sido 

despachadas constantemente, e não apenas como forma de complementar a geração 

hidroelétrica.  
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Por envolverem um processo mais caro, esse aumento no despacho termoelétrico 

reflete em maiores custos com geração e operação do sistema. Consumidores finais já 

sofreram consequências diretas, com acréscimos expressivos nas suas contas de energia. 

A indústria nacional também experimentou os acréscimos, que ocasionaram uma queda 

expressiva nas suas atividades em 2015. Isso influenciou diretamente na retração de 

3,5% do PIB brasileiro em comparação com o ano anterior. [5]  

Vale ressaltar que o país tem investido em novas fontes renováveis de energia 

nos últimos anos, como estratégia para diversificar sua matriz e diminuir a dependência 

da hidroeletricidade. Dentre esses investimentos, destacam-se principalmente os 

realizados em energia eólica, seguido de biomassa e solar fotovoltaica.  

A geração eólica está se tornando bastante competitiva em virtude de incentivos 

governamentais. Ela cresceu 77% entre 2014 e 2015, superando pela primeira vez a 

geração nuclear na oferta interna de eletricidade, como mostra abaixo a Figura 4. [5] 

 

 

Figura 4 – Evolução da geração eólica em comparação com a nuclear. [5] 
 

 

A expansão dessas fontes renováveis é muito positiva para o Brasil e deverá ser 

a máxima possível, na medida em que forem se tornando economicamente viáveis. 

Entretanto, elas não são capazes de gerar energia firme e constante, pois dependem dos 

ciclos da natureza e estão sujeitas a fortes variações ou mesmo descontinuidades. 

Devido a esse caráter intermitente, essas novas fontes renováveis também requerem 

complementação térmica para os períodos em que não estão plenamente disponíveis.    
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Visto que a evolução da matriz elétrica brasileira deverá manter a tendência de 

expansão da hidroeletricidade com baixa regularização plurianual e a entrada crescente 

de fontes intermitentes, a política energética de longo prazo precisa direcionar esforços 

para ampliar a participação das fontes térmicas de modo a garantir a segurança do 

abastecimento nacional.  

A componente hidroelétrica continuará a predominar, porém ao lado de uma 

complementação termoelétrica diversificada, capaz de suprir o esgotamento hídrico e a 

intermitência das novas fontes renováveis. 

Conforme ilustrado na Figura 5, quase 60% da geração termoelétrica brasileira 

de 2015 usou como combustíveis o gás natural e derivados do petróleo, caracterizados 

por serem caros e altamente poluentes. Já o combustível nuclear respondeu por apenas 

7,4% dentro do levantamento [5], o que não faz jus ao grande potencial que essa fonte 

apresenta no país.  

 

 

              Figura 5 – Participação de cada fonte na geração termelétrica de 2015. [5] 

  

Por ostentar matéria-prima em abundância no território nacional e ser capaz de 

gerar energia de forma constante, sem contribuir para o aquecimento global, a fonte 

nuclear pode desempenhar um papel muito mais expressivo. O próximo tópico irá 

destacar as justificativas para a sua expansão no Brasil. 
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2.2 Vantagens da Energia Nuclear para o Brasil 

A análise atual do setor elétrico deixa clara a necessidade de ampliar a sua 

geração térmica de base para atender à crescente demanda por eletricidade. Como já foi 

destacado, a fonte nuclear representa uma boa alternativa, capaz de garantir 

confiabilidade energética e segurança econômica e ambiental.  

Entretanto, a geração termonuclear tem se desenvolvido a passos lentos no país. 

Isso se deve principalmente a pouca aceitação pública e entraves regulatórios que 

dificultam a participação da iniciativa privada no financiamento de novas usinas.  

É importante que a sociedade receba mais informações a respeito dos  reais 

riscos e benefícios associados à essa fonte energética. O potencial que ela ostenta no 

Brasil é enorme e algumas críticas quanto à segurança são questionáveis.  

Por conta disso, seguem agora os principais aspectos em defesa da energia 

atômica que justificam a sua inclusão na expansão do parque gerador nacional.  

 

2.2.1    Aspectos Energéticos 

 Só a entrada de Angra 3 em operação vai proporcionar energia elétrica com 

confiabilidade na ordem de 10.600.000 MWh/ano. [4] 

  A expansão do setor nuclear garantirá um expressivo aumento da base térmica do 

SIN, contribuindo para a diversificação da matriz energética nacional e reduzindo 

riscos de déficit de energia elétrica, principalmente por ocasião de regimes 

hidrológicos menos favoráveis e o advento das fontes intermitentes. 

 

2.2.2    Aspectos Técnicos  

 Conforme será detalhado no item 3.2, o Brasil possui a quinta maior reserva de 

urânio no mundo [14] e é um dos poucos que domina seu processo de 

enriquecimento isotópico. [15] Isso confere ao país a capacidade de suprir suas 

necessidades domésticas de combustível nuclear em longo prazo, e ainda 

disponibilizar o excedente para o mercado externo sob a forma de um produto com 

alto valor agregado.  
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 A escolha da tecnologia PWR (“Pressurized Water Reactor”) para reatores 

nucleares, na década de 1970, foi correta por parte das autoridades brasileiras. Mais 

tarde, esse modelo de reator se tornou o mais utilizado entre as usinas nucleares de 

todo o mundo. Isso se deve ao rigor de seus princípios de segurança e seu ótimo 

desempenho operacional, tanto no que diz respeito à quantidade de energia elétrica 

gerada, quanto em relação ao fator de disponibilidade acumulado. [3] 

 A tecnologia nuclear tem, praticamente, todo o seu uso direcionado para geração de 

eletricidade, enquanto que outras fontes térmicas, como petróleo e gás natural, são 

empregadas em vários outros setores (industrial comercial e residencial). 

 

 

2.2.3    Aspectos Estratégicos 

 O fato da expansão nuclear se concentrar na região Sudeste do Brasil consiste em 

uma vantagem estratégica, visto que ela é historicamente uma importadora de 

energia elétrica por ser a maior consumidora do país (responde por 50% do total). 

[16] O crescimento do parque gerador nessa região terá consequências diretas na 

melhoria de desempenho do sistema de transmissão de uma forma geral, graças à 

redução do seu carregamento e a uma menor necessidade de investimentos em novas 

linhas. 

 Outro ponto positivo da expansão no Sudeste é que ela irá melhorar a confiabilidade 

de suprimento elétrico para a região mais industrializada do país e onde se 

concentram grandes centros consumidores. 

 Quanto à região Nordeste, sua principal fonte de suprimento origina-se de três 

hidroelétricas construídas no rio São Francisco. Em períodos de baixa afluência 

desse rio, o atendimento energético é feito prioritariamente pela importação de 

energia das regiões Norte e Sudeste. [17] A expansão nuclear planejada para o 

Nordeste também representará ganhos ao desempenho do sistema de transmissão do 

país, e menores gastos com manutenção e construção de novas linhas. 
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2.2.4    Aspectos Tecnológicos 

 Com pesquisas iniciadas na década de 50 e gerando energia para o país desde 1985, 

a atividade nuclear já impulsionou muitos avanços industriais e formou uma valiosa 

mão de obra especializada.  

 A expansão nuclear representa criação de empregos e consolidação de uma 

tecnologia de ponta, com elevado conteúdo estratégico.  

 Ela favorece o aumento da massa crítica nacional de conhecimentos no setor 

nuclear, permitindo futuras propostas de centrais de menor porte para regiões que 

não disponham de potencial hidráulico e térmico competitivos. 

 

2.2.5    Aspectos Econômicos 

 Com base em dados da ANEEL e do ONS, os custos da geração nuclear no Brasil 

são compatíveis com as demais opções de geração térmica. [9]  

 A expansão da atividade nuclear significa impulsionar duas indústrias nacionais 

simultaneamente: a INB (Indústrias Nucleares do Brasil), cujas atividades englobam 

todo o ciclo do combustível nuclear, e a Eletrobras/Eletronuclear, responsável pela 

geração. 

 A fábrica de combustível nuclear da INB chegou a um nível de autonomia 

tecnológica que permitiu ao país assinar o primeiro negócio de exportação de urânio 

enriquecido, em junho de 2016. Foi acordado que quatro toneladas do produto estão 

destinadas para um reator nuclear da Argentina. [18] 

 

2.2.6    Aspectos Ambientais 

 Em comparação com outros tipos de usinas, as que utilizam energia atômica ocupam 

as menores áreas para uma mesma quantidade de energia gerada. Isso significa 

menores impactos ambientais e facilidade de implantação nas proximidades dos 

centros urbanos e linhas de transmissão.  

 Diferente das demais usinas termoelétricas, as usinas nucleares não emitem gases ou 

partículas causadoras do efeito estufa, de chuva ácida, ou de alteração na camada de 

ozônio. Também não emitem materiais particulados e metais cancerígenos. 



 

19 

 

 

 A fonte nuclear destaca-se como a de maior conteúdo energético por quilograma. 

Isso significa uma capacidade de extrair enorme quantidade de energia, através de 

um pequeno volume de combustível, o que representa um ponto positivo na questão 

do lixo nuclear.  

 Apesar dos riscos envolvidos, é possível estocar com segurança os rejeitos nucleares 

no interior das próprias usinas. Falando especificamente dos combustíveis usados 

nas usinas de Angra 1 e 2, estes vêm sendo armazenados, desde o início da 

operação, em piscinas dentro dos próprios reatores nucleares. Ainda há espaço 

disponível para armazenamento até 2021. [4] 
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Capítulo III  

Aproveitamento Nuclear no Brasil 

3.1 Introdução 

Neste capítulo será apresentada uma descrição detalhada do aproveitamento da 

energia nuclear no Brasil, começando pelo ciclo do combustível que move as usinas de 

Angra dos Reis. 

Em seguida, serão abordadas a fase de construção e a situação atual das três 

usinas brasileiras. Certo destaque será dado para Angra 3, que hoje se encontra com 

obras paralisadas, mas notícias recentes apontam para um retomada das atividades no 

ano de 2017.  

3.2 Ciclo do Combustível Nuclear 

O urânio é um elemento químico radioativo encontrado na forma de minério 

junto a formações rochosas da crosta terrestre, de maneira relativamente abundante. Ele 

serve de matéria prima para produção do combustível usado na maioria das usinas 

nucleares ao redor do mundo, incluindo as brasileiras. A energia liberada pela fissão de 

seus átomos representa o início do fenômeno de geração de eletricidade que ocorre em 

usinas desse tipo. 

Mas para que seja possível gerar energia elétrica a partir do mineral urânio, este 

deve passar por um processo industrial complexo, até atingir as qualidades para ser 

usado como combustível, visto que a forma como é encontrado na natureza não satisfaz 

as necessidades energéticas dos reatores nucleares.  
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Ciclo do Combustível Nuclear é o nome dado ao conjunto de etapas que 

compõem o processo industrial. No país, a única entidade autorizada a realizá-las são as 

Indústrias Nucleares do Brasil (INB). A Figura 6 ilustra as diferentes atividades e partes 

envolvidas nesse ciclo. 

 

 

Figura 6 – Ciclo do Combustível Nuclear no Brasil [18] 

 

 

3.2.1    Mineração e Beneficiamento 

 Os estudos mais recentes de prospecção mineral de urânio foram realizados em 

1994 pela INB, cobrindo apenas 25% do território brasileiro. Mesmo assim, eles 

indicam que, atualmente, o país possui a quinta maior reserva geológica do mundo, com 

309.370 toneladas de U3O8, equivalentes a 5% do total mundial. [20] Como será 

explicado em breve, U3O8 corresponde ao concentrado de urânio obtido após a fase de 

beneficiamento do minério, sendo considerada a matéria prima para fabricação do 

combustível nuclear. 

 As reservas brasileiras conhecidas se distribuem principalmente nos estados da 

Bahia, Ceará, Paraná e Minas Gerais. Existem ainda ocorrências uraníferas promissoras 

associadas a outros minérios, como as encontradas recentemente em Pitinga, no Estado 

do Amazonas, e em Carajás, no Estado do Pará, aonde se estima um potencial adicional 

de 300.000 toneladas de U3O8. [20] 
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 No presente momento, a única mina em operação no Brasil, e também na 

América Latina, se encontra entre os municípios de Caetité e Lagoa Real, no estado da 

Bahia, com uma reserva aproximada de 100.000 toneladas de U3O8. A unidade da INB 

de Caetité é composta por essa mina, associada a uma usina de beneficiamento capaz de 

produzir até 400 toneladas de concentrado de urânio por ano. [15] 

Diante dos planos de ampliação da energia nuclear no Brasil, um projeto para 

duplicação da capacidade de produção da unidade de Caetité/Lagoa Real já está em 

andamento. Com o mesmo objetivo, a INB também está trabalhando para obter o 

licenciamento ambiental de exploração da mina de Santa Quitéria, no Ceará, onde o 

urânio encontra-se associado ao fosfato, em uma reserva estimada de 142.000 toneladas 

de U3O8. [20] 

A primeira etapa do Ciclo do Combustível Nuclear se inicia com a extração do 

minério rico em urânio, que passa por uma fase de britagem e em seguida é submetido a 

um processo de lixiviação na usina de beneficiamento. Nesse processo, o minério 

britado é disposto em pilhas e irrigado com solução de acido sulfúrico, o que permite 

separar o urânio de outros minerais, resultando em uma espécie de licor. [20] 

A esse licor são aplicados cloreto de sódio e hidróxido de amônio. A solução é 

então filtrada e decantada, levando à formação do diuranato de amônia (DUA), que 

compõe basicamente o concentrado de urânio, conhecido como “yellow cake”, expresso 

em U3O8. Esse produto é então transportado da unidade de Caetité para o porto de 

Salvador (BA), onde é embarcado com destino ao Canadá para a segunda etapa do ciclo. 

[20] 

 

3.2.2    Conversão 

Essa é a única etapa que acontece integralmente fora do Brasil, apesar do país já 

deter o domínio tecnológico necessário à sua execução, através do Centro Tecnológico 

da Marinha de São Paulo (CTMSP). Os dois fatores principais que limitam a 

implantação de uma usina de conversão pela INB são a questão da produção em escala 

industrial e a dificuldade na obtenção dos recursos financeiros, que giram em torno de 

100 milhões de dólares. [20] 
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A etapa de conversão corresponde à transformação do “yellow cake” (U3O8) em 

hexafluoreto de urânio (UF6). Ela ocorre em uma usina canadense da empresa 

CAMECO, onde o concentrado de urânio é dissolvido e purificado por meio de reações 

químicas, resultando em urânio nuclearmente puro. A seguir, é transformado em um 

composto com flúor, conhecido como hexafluoreto de urânio. Esse composto é sólido a 

temperatura ambiente e tem a propriedade especial de se tornar um gás em torno de 

60°C, o que viabiliza a etapa seguinte do ciclo. [15] 

 

3.2.3    Enriquecimento 

A etapa de enriquecimento do urânio é a mais importante e de maior 

complexidade tecnológica dentro do ciclo, respondendo por 47% do custo total de 

fabricação do combustível nuclear. [20] Ela era totalmente realizada na Europa, por 

unidades contratadas da URENCO, consórcio europeu formado por Alemanha, 

Inglaterra e Holanda, até que em 2006 a INB inaugurou sua usina de enriquecimento em 

Resende, no estado do Rio de Janeiro. Com isso, o Brasil passou a integrar o seleto 

grupo de doze nações que enriquecem urânio no mundo. [21] 

Atualmente, o país ainda depende da URENCO, pois a usina de enriquecimento 

da INB atende a apenas 40% das necessidades de Angra 1. Mas com a sua expansão em 

andamento, espera-se que até 2022 a unidade seja capaz de atender toda a demanda das 

usinas brasileiras, incluindo Angra 3, e ainda sobraria algum excedente para exportação. 

[22] 

O urânio encontrado na natureza é uma mistura de três isótopos, sendo 99,28% 

de Urânio-238, 0,71% de Urânio-235 e 0,00057% de Urânio-234. O Urânio-235 é o 

isótopo físsil responsável pela reação em cadeia nos reatores nucleares.                         

A etapa de enriquecimento tem por objetivo aumentar sua concentração para valores da 

ordem de 3% a 5%, necessários ao uso como combustível. [20] 

A tecnologia usada pela INB é a da ultracentrifugação, desenvolvida pela 

CTMSP em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), 

sendo eles também responsáveis pela fabricação e instalação das ultracentrífugas na 

unidade industrial de Resende. [15] 

A ultracentrífuga é um cilindro vertical que gira a uma velocidade extremamente 

alta (próxima à do som) dentro de uma carcaça com vácuo. O hexafluoreto de urânio 
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(UF6), sob a forma gasosa, é introduzido dentro desse cilindro em rotação para sofrer a 

ação de um campo de força centrípeta capaz de separar os diferentes isótopos do 

elemento. Por ser mais pesado, o urânio-238 se desloca para as paredes do equipamento, 

enquanto que o urânio-235, mais leve, se concentra nas proximidades do eixo, de onde 

são retirados. [15] 

Como o efeito separativo dos isótopos em uma única ultracentrífuga é pequeno, 

para que seja atingida a concentração necessária de urânio-235, torna-se necessária a 

passagem sequencial do UF6 gasoso por inúmeras máquinas conectadas em série e 

paralelo, formando as chamadas cascatas. Hoje, na usina de enriquecimento da INB, 

encontram-se em plena operação seis cascatas de ultracentrífugas  

A Figura 7 a seguir ilustra a organização de uma cascata e o caminho percorrido 

pelo UF6 gasoso no processo de enriquecimento, mostrando como as várias 

ultracentrífugas são interligadas por meio de tubulações referentes aos fluxos de 

alimentação, e retirada de urânio enriquecido e empobrecido. 

 

Figura 7 – Etapa de Enriquecimento do urânio por ultracentrifugação. [15] 
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3.2.4    Reconversão  

Após o urânio ter sido enriquecido pela URENCO ou pela própria INB, ele é 

destinado à unidade industrial da INB em Resende, onde acontecem as etapas finais do 

Ciclo do Combustível Nuclear. 

A Reconversão consiste em transformar o urânio enriquecido (UF6) da fase 

anterior, em um pó de dióxido de urânio (UO2). Inicialmente, o UF6 sólido é submetido 

a altas temperaturas em um vaporizador. No estado gasoso, ele é então enviado a um 

tanque contendo água desmineralizada a 100ºC, onde se mistura com dois outros gases: 

gás carbônico (CO2) e o gás amoníaco (NH3). A reação química entre eles produz o 

tricarbonato de amônio e uranilo (TCAU), componente sólido amarelo insolúvel em 

água. [15] 

Após ser precipitado, o TCAU é bombeado para filtros rotativos a vácuo, onde o 

pó de TCAU é seco e transportado para um forno. Nesse forno, à temperatura de 600ºC, 

adiciona-se gás hidrogênio (H2) e vapor d’ água, gerando pó de dióxido de urânio 

(UO2). Ainda instável, esse pó é descarregado em um equipamento chamado 

estabilizador, onde recebe adição de gás nitrogênio (N2) e ar. Depois de estabilizado, o 

pó de UO2 é transportado para homogeneizadores, que são grandes caixas giratórias, 

onde é adicionado outro composto de urânio (U308), deixando o pó pronto para a 

fabricação das pastilhas. [15] 

A Figura 8 ilustra o processo de Reconversão. 

 

 

Figura 8 – Etapa de Reconversão. [15] 
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3.2.5    Fabricação de pastilhas 

O pó de UO2, obtido na etapa anterior, é transferido para a fábrica de pastilhas 

da INB. Lá, ele é inserido em uma prensa rotativa, onde são produzidas as chamadas 

“pastilhas verdes”, que recebem este nome por serem frágeis. Para que ganhem rigidez, 

elas são encaminhadas ao forno de sinterização e aquecidas a 1750ºC, o que lhes 

confere resistência necessária às condições de operação de um reator nuclear. [15] 

Antes de seguirem para a montagem dos elementos combustíveis, as pastilhas 

sinterizadas de UO2 passam por uma retificação para ajuste fino de suas dimensões e 

são verificadas por medição a laser, devendo ter a forma de um cilindro de 

aproximadamente um centímetro de comprimento e de diâmetro. Aquelas que estiverem 

fora dos padrões adequados são rejeitadas, e as aprovadas são armazenadas 

adequadamente, estando aptas para compor os elementos combustíveis. [15] 

Para se ter idéia do conteúdo energético dessas pastilhas, basta considerar que 

apenas duas são capazes de gerar energia para manter uma residência média 

funcionando por um mês. [15] 

A Figura 9 ilustra o processo de fabricação das pastilhas. 

 

  

Figura 9 – Etapa de Fabricação das Pastilhas. [15] 
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3.2.6    Fabricação dos Elementos Combustíveis 

Na Fábrica de Componentes e Montagem da INB em Resende, são montados os 

Elementos Combustíveis e produzidos os seus componentes para duas tecnologias 

distintas: modelo Westinghouse, para atender a usina de Angra 1, e modelo Siemens, 

para atender a usina de Angra 2. 

Esses elementos são as fontes geradoras de calor para geração de eletricidade 

nas usinas, por conterem o material físsil da reação nuclear. Depois de fabricados, eles 

são rigorosamente embalados em containers especiais para serem transportados por 

caminhões até Angra dos Reis. O percurso de 175 quilômetros recebe apoio logístico 

das Polícias Rodoviária Federal e Estadual e é cumprido com toda a segurança, a uma 

velocidade máxima estabelecida de 60 km/h. [15] 

A fabricação envolve alta precisão mecânica e garantia da qualidade. Seus vários 

componentes devem suportar todas as condições de um reator nuclear, visando sempre 

sua operação segura. Equipamentos de ultra-som, raios X, soldas especiais, medições a 

laser, microscópios e outros recursos sofisticados são utilizados em seus processos de 

produção e controle. [15] 

Os Elementos Combustíveis são compostos por milhares de pastilhas de dióxido 

de urânio enriquecido, acomodadas dentro de varetas de uma liga metálica especial de 

zircônio e estanho (zircaloy), formando um conjunto cuja estrutura é mantida rígida por 

reticulados chamados grades espaçadoras. [15] A Figura 10 ilustra essa organização. 

 

 

 

Figura 10 – Organização do combustível nuclear. [15] 

 

 

 



 

28 

 

A Figura 11 ilustra os demais componentes dos Elementos Combustíveis. 

Detacam-se os tubos-guias, aonde são inseridas as barras de controle da reação nuclear, 

e os bocais terminais, que são peças de ligação do Elemento Combustível com as 

estruturas do reator. Esses bocais também servem como orientadores do fluxo de água 

para os canais de refrigeração entre as varetas. [15] 

 

Figura 11 – Elemento combustível e seus componentes. [15] 

 
 

Cada Elemento Combustível destinado a Angra 1 possui 235 varetas, 369 

pastilhas por vareta, 8 grades espaçadoras e 21 tubos-guias. O fabricado para atender 

Angra 2 é composto por 236 varetas, 384 pastilhas por vareta, 9 grades espaçadoras e 20 

tubos-guias. [15] 

A tabela a seguir traz informações a respeito da quantidade de Elementos 

Combustíveis necessários para abastecer os reatores das duas usinas da CNAAA e suas 

principais características. [4] 

Elemento Combustível Angra 1 Angra 2 

  Quantidade 121 193 

  Varetas 28.435 45.548 

  Pastilhas 10,5 milhões 17,5 milhões 

  Comprimento 4,00m 5,00m 

  Peso - urânio 411 kg 543 kg 

  Peso - total 600 kg 840 kg 
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É interessante ressaltar que a cada 12 meses, ocorrem paradas programadas para 

reabastecimento de combustível em ambas as usinas. Durante cada parada, o reator e o 

conjunto turbogerador são desligados para que um terço dos Elementos Combustíveis 

(aqueles descarregados) sejam removidos e armazenados na piscina de combustíveis 

usados. Em seus lugares, novos Elementos são instalados a fim de permanecerem em 

atividade no reator durante três ciclos (aproximadamente três anos), que é o período 

médio para que descarreguem.  

3.3 Construção e situação atual das usinas 

brasileiras 

A Usina Nuclear de Angra 1 começou a ser construída em 1972 e entrou em 

operação comercial em 1985. A unidade apresenta tecnologia norte-americana da 

empresa Westinghouse e conta com uma potência instalada de 640 MW. Esta primeira 

usina nuclear foi adquirida sob a forma de “turn key”, como um pacote fechado, que 

não prevê transferência de tecnologia por parte dos fornecedores. [4] 

No entanto, a experiência acumulada pela Eletrobras Eletronuclear em todos 

esses anos de operação permite que a empresa tenha, hoje, a capacidade de realizar um 

programa contínuo de melhoria tecnológica e de incorporar os mais recentes avanços da 

indústria. Exemplos disso foram as trocas dos dois Geradores de Vapor, realizadas em 

2009, e a substituição da tampa do reator, em 2013. Com as melhorias, a vida útil da 

usina pôde ser estendida, permitindo que ela continue gerando energia para o Brasil por 

mais algumas décadas. [4] 

A segunda usina nuclear teve suas obras iniciadas em 1981, fruto de um acordo 

entre Brasil e Alemanha, por isso apresenta tecnologia alemã da Siemens/KWU (hoje 

Areva NP). Sua construção e operação ocorreram em conjunto com a transferência de 

tecnologia, o que levou o Brasil a um desenvolvimento tecnológico próprio, do qual 

resultou a formação de profissionais qualificados e o domínio sobre praticamente todas 

as etapas de fabricação do combustível nuclear. [4] 
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Devido a problemas econômicos que o país sofreu durante a década de 80, as 

obras da Usina Nuclear de Angra 2 foram concluídas somente em 2000, com sua 

operação comercial sendo iniciada em fevereiro do ano seguinte. A unidade possui 

potência instalada de 1350 MW e se mostrou importantíssima para manter a 

confiabilidade e estabilidade do SIN desde o início de seu funcionamento, que coincidiu 

com a crise energética vivida pelo país em 2001. Naquela ocasião, Angra 2 foi 

fundamental para reduzir os impactos do racionamento de energia que estava em vigor, 

na medida em que permitiu a economia de água nos reservatórios das principais 

hidroelétricas brasileiras. [4] 

A segunda usina da CNAAA vem apresentando performance exemplar desde o 

início de sua operação. No ano de 2011, bateu seu recorde individual de produção de 

energia bruta, com 11.007.301,4 MWh gerados. Nos anos seguintes, a unidade 

continuou apresentando um desempenho de destaque e em 2014 foi classificada na 19ª 

posição em produção de energia, entre as 434 usinas nucleares em operação no mundo, 

segundo a publicação norte-americana “Nucleonics Week” especializada na área. [24] 

Quanto à terceira usina nuclear, sua construção foi iniciada em 2010 e paralisada 

em 2014. Atualmente, ela se encontra com 67% das obras civis executadas, mas sem 

previsão para entrar em operação, devido a problemas financeiros, políticos e legais. 

Sabe-se que essa nova unidade contará com uma potência instalada de 1405 MW e 

tecnologia alemã similar à adotada em Angra 2, incorporando algumas melhorias 

operacionais e de segurança em seu projeto. [4] 

Uma recente notícia divulgada no site da Eletronuclear expôs que o Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) deve tomar uma decisão sobre a retomada das 

obras da Usina Nuclear de Angra 3 até dezembro deste ano e a expectativa é que a 

construção seja reiniciada em 2017. De acordo com o assessor de desenvolvimento de 

novas Usinas Nucleares da Eletronuclear e vice-presidente da ABEN, Marcelo Gomes 

da Silva, “existe uma grande vontade de resolver o assunto em todas as esferas, que 

incluem o MME, o BNDES e a própria Eletronuclear. Isso poderá ocorrer com a 

participação de algum agente privado no empreendimento.” [25] 

Para as futuras usinas nucleares, Marcelo Gomes da Silva acrescentou que a 

parceria com o setor privado seria o caminho mais viável e ressaltou que no ministério 

já foi dito que não se farão mais usinas como Angra 1, 2 e 3, com recursos somente 
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públicos. Segundo ele, a intenção é usar o setor privado no que ele faz de melhor, que é 

o gerenciamento de obras. [25] 

A Figura 12 mostra a extensão da área ocupada pela CNAAA, com as usinas de 

Angra 1 e Angra 2 em destaque. A Figura 13 é uma foto recente, tirada de outro ângulo, 

no qual é possível notar a situação das obras da Usina Nuclear de Angra 3. 

 

 

Figura 12 – Extensão da área ocupada pela CNAAA [4] 

 

 

 

Figura 13 – Obras da Usina Nuclear de Angra 3 [4] 

 

 

  



 

32 

 

Capítulo IV    

Estudo de caso: Funcionamento da 

Usina Nuclear de Angra 2  

4.1 Introdução  

Neste capitulo serão detalhados o funcionamento de uma usina nuclear e os 

circuitos de água-vapor característicos de usinas PWR, como as brasileiras. 

4.2 Princípio básico de funcionamento 

Uma usina nuclear utiliza o mesmo princípio básico de uma usina termoelétrica 

comum. Através de uma fonte de calor, um fluido (geralmente água) recebe uma grande 

quantidade de energia, transformando-se em vapor superaquecido. Este, por sua vez, é 

usado para movimentar turbinas acopladas em eixo a um gerador elétrico, que gera 

eletricidade pelos princípios de indução eletromagnética.  

Usinas como as de Angra funcionam a partir de trocas de calor que ocorrem 

entre três sistemas de água cíclicos e inteiramente independentes entre si. A geração de 

energia começa dentro do núcleo do reator, com a fissão dos átomos de urânio que 

constituem os elementos combustíveis.  

O fenômeno de fissão gera muita energia térmica, aquecendo a água que circula 

pelo sistema primário. Antes de retornar ao núcleo do Reator, essa água superaquecida é 

bombeada até os Geradores de Vapor (GVs), aonde ocorre a primeira troca de calor do 

processo entre os sistemas.  
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Dentro dos GVs, a água do sistema primário é capaz de ferver a água do sistema 

secundário através de trocadores de calor, transformando-a em vapor superaquecido. 

Esse vapor é então direcionado para movimentar Turbinas a vapor que estão acopladas 

ao Gerador Elétrico, permitindo a geração da eletricidade que será exportada para a rede 

externa. Em seguida, o vapor passa pelos Condensadores, aonde ocorre a segunda troca 

de calor entre os sistemas. 

Nos Condensadores, o vapor é resfriado ao trocar calor com a água bombeada do 

mar e retorna na forma de condensado para o interior dos GVs, fechando o sistema 

secundário. O terceiro sistema é composto basicamente pela água do mar e uma série de 

bombas, sendo também conhecido como sistema de água de refrigeração.  

A Figura 14 ilustra de forma simplificada o processo descrito. É interessante 

notar que no sistema secundário a cor azul claro representa água desmineralizada e a cor 

azul escuro representa vapor d'água em alta pressão. 

 

 

Figura 14 – Processo de funcionamento de uma Usina Nuclear [4] 
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4.3 Detalhes do funcionamento de Angra 2 

4.3.1    Edifício do Reator e o Sistema Primário 

A água do sistema primário circula no interior do Edifício do Reator sempre no 

estado líquido, garantindo assim uma efetiva transferência de calor. Para que não entre 

em ebulição ao ultrapassar 100°C, essa água é submetida à pressão elevada de 158 bar 

através do Pressurizador, originando-se daí a denominação “Reator a Água Leve 

Pressurizada” (PWR - Pressurized Water Reactor). [26] 

Para que a pressão seja mantida constante em todo o sistema, o Pressurizador é 

dotado de um sistema de alívio de pressão, formado por um tanque aonde coexiste água 

no estado líquido e gasoso. Com isso, o equipamento é capaz de vaporizar parte do 

líquido de seu interior através de aquecedores elétricos e de condensar vapor quando 

necessário. Assim, o Pressurizador fica responsável por compensar eventuais surtos de 

contração e expansão da água do sistema primário, provocados por pequenos 

desequilíbrios entre a potência do Reator e a carga do grupo Turbo-Gerador.  

A Figura 15 identifica os principais elementos que constituem o sistema 

primário.  

 

Figura 15 - Principais elementos que compõem o Edifício do Reator da Usina de Angra 2. [26] 
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Os Elementos Combustíveis, constituídos de pastilhas de urânio enriquecido a 

3,2% em U-235, são colocados dentro de um grande vaso cilíndrico de aço denominado 

Vaso de Pressão do Reator. Em Angra 2, esse vaso tem dimensões de 12m de altura e 

5,75m de diâmetro, comportando 193 elementos combustíveis, sendo que um terço 

deles é substituído periodicamente, conforme detalhado no item 3.2.6. [26] 

No interior do Vaso do Reator, uma grande quantidade de calor é liberada 

através de sucessivas reações de fissão nuclear do U-235, que é o material físsil presente 

nas varetas dos Elementos Combustíveis. O fenômeno ocorre basicamente da seguinte 

forma: a partir da absorção de um nêutron livre, um átomo de U-235 se torna instável, 

fragmentando-se em átomos menores e mais dois ou três nêutrons. Esses novos nêutrons 

partem em alta velocidade e conseguem fissionar outros átomos de U-235, formando 

uma reação em cadeia autossustentável e liberando grande quantidade de energia 

térmica. A Figura 16 ilustra o fenômeno.  

 

            Figura 16 – Reação de fissão em cadeia do U-235 [26] 

 

O calor liberado na fissão nucelar é então transferido para a água pressurizada 

que está em contato com o envoltório dos Elementos Combustíveis, no interior do Vaso 

do Reator. Isso faz com que ela atinja a temperatura de 326°C, quando o reator está à 

plena potência. [4] 

Essa água superaquecida segue por quatro circuitos paralelos fechados, cada um 

contendo uma bomba centrífuga de grande vazão, denominada bomba de refrigeração 

do reator. Através dessas bombas, cada circuito leva a água do primário ao seu 

respectivo Gerador de Vapor (GV), aonde ocorrem as trocas de calor com o sistema 
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secundário. Em seguida, os quatro circuitos retornam ao Vaso de Pressão do Reator, 

transportando a água a uma temperatura de 291°C, reiniciando o ciclo primário. [26] 

A Figura 15 representou os componentes do sistema primário da Usina de Angra 

2 de maneira simplificada. Uma representação do real número de componentes e sua 

disposição no interior do Edifício do Reator pode ser vista na Figura 17 a seguir. 

 

 

Figura 17 – Principais elementos do sistema primário da Usina de Angra 2. [19] 

 

 

 

4.3.2    Funções do sistema primário 

A água desmineralizada que circula pelo sistema primário é também chamada de 

líquido refrigerante do Reator e apresenta as seguintes funções principais: 

 Esfriar o núcleo do reator, uma vez que essa água penetra no Vaso de Pressão do 

Reator a uma temperatura de 291,3°C, remove o calor liberado pelas fissões do 

combustível nuclear e parte em direção aos GVs a 326,1°C. [27] 

 Transferir a energia térmica oriunda da reação de fissão nuclear e da dissipação de 

potência das bombas de refrigeração do reator. Essa energia vai para os GVs, que 

darão continuidade ao processo de transferência de calor. 
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 Atuar como moderador da reação de fissão em cadeia, uma vez que seus átomos de 

hidrogênio possuem massa quase igual a dos nêutrons, o que permite que os 

nêutrons rápidos transfiram com maior eficiência sua energia para os átomos de 

hidrogênio. Isso confere à agua do sistema primário certa capacidade de reduzir a 

velocidade dos nêutrons e assegurar condições adequadas para a fissão nucelar. [27] 

 

 

4.3.3    Controle de potência do reator 

A reação de fissão em cadeia no interior do Vaso do Reator não cessa até 

consumir quase todo o U-235 do combustível nuclear, o que representa um cenário 

crítico, podendo levar o reator a um aquecimento excessivo e condições operativas 

anormais. Para conter essa situação, bem como outras que necessitem de um controle de 

potência do Reator, ou até mesmo seu desligamento rápido, é preciso atuar sobre o 

agente causador da fissão, que é o nêutron. Consequentemente, um reator nuclear deve 

conter algum tipo de material capaz de reduzir a velocidade dos nêutrons e em certos 

casos, absorvê-los. 

Como foi citado, a própria água desmineralizada que circula no sistema primário 

já apresenta a característica de frear os nêutrons rápidos, mas só ela não é suficiente 

para controlar a reação em cadeia. Alguns elementos químicos como o boro, na forma 

de acido bórico, e o cádmio, em barras metálicas, tem a propriedade de absorver 

nêutrons, uma vez que seus núcleos são capazes de formar isótopos facilmente. [26] 

Pequenas variações de potência que ultrapassem certos valores preestabelecidos 

e mudanças lentas de reatividade no núcleo do reator são equilibradas através da adição, 

ou subtração de ácido bórico dissolvido na água do sistema primário. [26] 

Para compensar grandes variações de potência no reator durante a operação da 

usina, utilizam-se as Barras de Controle, que consistem de uma liga de prata (80%), 

índio (15%) e cádmio (5%) com grande capacidade de absorver nêutrons e resistir à 

corrosão. Essas barras são constituídas de varetas que se movimentam verticalmente 

através de tubos-guias situados no interior de 61 dos 193 elementos combustíveis do 

reator de Angra 2. [26] 
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Cada barra é atuada por meio de um mecanismo de acionamento 

eletromagnético montado sobre a tampa do Vaso do Reator. Ao serem movimentadas 

para dentro do Vaso, elas proporcionam uma redução de potência. Ao serem retiradas, 

proporcionam um aumento de potência. Dessa forma, a intensidade da reação em cadeia 

é controlada e a Usina Nuclear consegue ser ajustada para funcionar a baixa ou plena 

capacidade, conforme a demanda de energia. 

Em caso de algum acidente mais grave que necessite de um desligamento rápido 

do reator, as 61 Barras de Controle caem por gravidade para dentro do núcleo, 

interrompendo instantaneamente a reação em cadeia. [26] 

A Figura 18 mostra uma foto real de um reator nuclear semelhante ao utilizado 

em Angra 2 e uma ilustração de seu corte longitudinal. Na figura, destacam-se o 

caminho tomado pela água do sistema primário ao penetrar no Vaso de Pressão do 

Reator, a disposição dos Elementos Combustíveis e as guias das Barras de Controle com 

seus dispositivos de acionamento. 

 

      Figura 18 – Reator Nuclear real e corte longitudinal. [27] 
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4.3.4    Edifício do Turbo-Gerador e o Sistema secundário 

O sistema secundário é composto pelos quatro Geradores de Vapor (GV); 

Turbina, com uma seção de alta pressão e três de baixa pressão, acoplada ao Gerador 

Elétrico; três Condensadores; Tanque de água de alimentação; Bombas de condensado e 

de água de alimentação; e conjuntos de aquecedores e separadores de umidade. Todos, 

com exceção dos GVs, se encontram no edifício do Turbo-Gerador. 

A Figura 19 ilustra o processo de funcionamento da Usina Nuclear de Angra 2 

de forma detalhada, aonde pode-se identificar os principais componentes do sistema 

secundário. 

 

Figura 19 – Processo de funcionamento da Usina Nuclear de Angra 2. [26] 

 

 

 O sistema secundário se inicia nos quatro GVs, que se encontram no interior do 

Edifício do Reator. Essas estruturas, de dimensões de 21,3m de altura e 4,8m de 

diâmetro, são grandes trocadores de calor verticais, com 4106 feixes de tubos em “U” 

que formam uma superfície de troca de calor de 5400m². [27] 
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A água superaquecida do sistema primário flui por dentro desses tubos, 

transferindo energia térmica para a água do sistema secundário presente no interior dos 

GVs. Com isso, a água do secundário, inicialmente a 218°C e 87,3 bar, se transforma 

em vapor superaquecido a 283°C, sob uma pressão de 64,5 bar. [27] 

Como esse vapor deve conter baixíssima quantidade de partículas líquidas para 

não causar erosão ao colidir com as tubulações e palhetas da Turbina, ele passa por um 

separador de umidade e secador de vapor antes de deixar o GV. 

A Figura 20 mostra uma foto de um dos GVs instalados em Angra 2, e ao lado 

uma ilustração de seu corte longitudinal. Destacam-se os caminhos tomados pela água 

do sistema primário (refrigerante do reator), a água do sistema secundário (água de 

alimentação) preenchendo o GV e a saída do vapor, passando pelo separador de 

umidade e secador. 

 

Figura 20 – Gerador de Vapor de Angra 2 e corte longitudinal. [27] 
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O vapor produzido nos GVs é então transportado em quatro circuitos paralelos 

que saem do Edifício do Reator e entram no Edifício do Turbo-Gerador, até atingir a 

Turbina acoplada ao Gerador Principal da usina.  

Primeiramente, o vapor entra em uma seção de alta pressão da Turbina. Em 

seguida, ele passa por dois conjuntos de separadores de umidade e aquecedores, para 

penetrar nas três seções de baixa pressão da turbina. Isso faz o grupo Turbo-Gerador 

girar a uma velocidade de 1800 rpm, o que é finalmente aproveitado para geração de 

energia elétrica que irá abastecer a rede.   

À medida que o vapor vai passando de estágio para estágio dentro da Turbina, 

ele vai se expandindo, razão pela qual a seção transversal de cada estágio também vai 

aumentando. Consequentemente, o vapor vai sofrendo uma redução de pressão e 

temperatura, o que provoca aumento da umidade. Isso torna o vapor saturado. 

Em cada uma das três seções de baixa pressão da Turbina, está associado um 

Condensador. Nesse componente, o vapor saturado do sistema secundário é condensado 

ao transferir calor para a água do sistema terciário (fonte fria).  

Esse condensado é transportado de volta para realimentar os quatro GVs através 

de bombas. No percurso, ele passa por aquecedores até atingir a temperatura de 218°C 

no Tanque de água de alimentação. Dessa forma, o circuito água-vapor do sistema 

secundário se completa, dando reinício ao processo de produção de vapor. [27] 

A Figura 21 mostra duas fotos tiradas na Usina Nuclear de Angra 2, que 

correspondem às tubulações por onde passa o circuito água-vapor. Na foto da esquerda 

é possível visualizar as extremidades dos dois edifícios mais importantes da planta: o 

edifício do Turbo-Gerador à esquerda, e o edifício do Reator à direita.  

A foto ao lado destaca as quatro linhas de vapor (tubulações de maior diâmetro) 

transportando vapor superaquecido vindo dos GVs, em direção à Turbina, presente no 

edifício do Turbo-Gerador. As outras quatro linhas menores correspondem ao “caminho 

de volta” do sistema secundário: tubulações que transportam a água de alimentação para 

os GVs, que estão no interior do edifício do Reator. 
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Figura 21 – Tubulações do circuito água-vapor do sistema secundário, conectando os edifícios do 

Reator e do Turbo-Gerador da Usina de Angra 2 

 

 

4.3.5    Sistema terciário 

O sistema terciário, também chamado de sistema de água de refrigeração 

principal, tem como funções remover o calor de diversos equipamentos que compõem o 

sistema secundário, e principalmente condensar o vapor saturado de exaustão da 

Turbina e transportar todo o calor absorvido para o mar. Em outras palavras, ele serve 

para refrigerar o sistema secundário. 

Através da Bomba de água de refrigeração, o sistema retira água da enseada de 

Itaorna a uma temperatura entre 18°C e 30°C. Essa água serve de fonte fria e é 

transportada até o interior dos três Condensadores, aonde ocorrem trocas de calor com o 

vapor saturado do sistema secundário. [26] 

Após absorver a energia térmica exigida, a água do sistema terciário precisa ser 

resfriada nas torres de resfriamento, antes de ser devolvida à sua fonte. Feito isso, ela 

escoa através de um túnel para o mar de Piraquara, que é um local distante o suficiente 

da captação de água da usina.  

Em operação normal, a água é devolvida ao mar com uma temperatura de 

aproximadamente 8°C acima da temperatura de captação, o que não provoca prejuízos à 

biodiversidade local.  
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4.3.6    Separação dos três sistemas 

Como já foi citado, os três sistemas de circulação de água são inteiramente 

isolados e independentes entre si. A água do mar circula nos condensadores, sem 

contato com o circuito água-vapor do sistema secundário, que por sua vez não entra em 

contato com a água que circula pelo Vaso do Reator e pelos GVs no sistema primário. 

O primário é o único que se relaciona diretamente com o combustível nuclear, 

portanto é ele que contém material radioativo. Garantir que essa água contaminada não 

se misture com os outros sistemas da usina é tarefa essencial e alvo de diversos 

cuidados dentro da atividade nuclear. 

O pior cenário seria a propagação de partículas radioativas para o meio externo, 

a partir da água do sistema terciário que é devolvida ao mar. Mas esse risco é 

amplamente minimiza graças aos materiais que compõem os trocadores de calor que 

fazem a interface dos sistemas de circulação de água. Os feixes de tubos dos GVs e os 

feixes de tubos dos condensadores são projetados para serem intransponíveis. Por isso 

passam por inspeções periódicas constantes. 

 Esses tubos são submetidos a avaliações preditivas, nas quais são analisadas sua 

integridade e predisposição à corrosão. O teste de Eddy Current é um dos mais 

empregados. Ele é realizado com o auxílio de sondas emissoras de sinais de frequência, 

que são capazes de identificar descontinuidades no interior dos tubos. [29] 

Inclusive, foi através de um teste desse tipo, que foi possível identificar 

desgastes na liga metálica utilizada nos tubos dos dois GVs da Usina de Angra 1. Isso 

possibilitou à substituição desses equipamentos em 2009, conforme comentado no item 

3.3.  [29] 
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Capítulo V    

Estudo de caso: Critérios de 

segurança adotados em Angra 2 

5.1 Introdução  

As usinas nucleares brasileiras foram projetadas e construídas dentro dos mais 

rigorosos critérios de segurança adotados internacionalmente. Seu licenciamento 

ambiental está a cargo do IBAMA e o nuclear está a cargo da CNEN. [4] 

No projeto e operação da Usina Nuclear de Angra 2, a segurança ganha 

prioridade absoluta. De acordo com a Política de Gestão Integrada de Segurança da 

Eletrobras Eletronuclear, “a segurança nuclear é prioritária e precede a produção, não 

devendo nunca ser comprometida por qualquer razão”. [4] 

Isso é evidenciado pelo fato de que em mais de trinta anos de geração de energia 

atômica no Brasil, nunca houve um acidente ou evento severo que pusesse em risco os 

trabalhadores das usinas, a população das redondezas e o meio ambiente da região.  

Para cumprir esses objetivos, uma série de medidas de segurança é empregada 

em diferentes níveis, que envolvem as fases de projeto, construção e operação das 

usinas, como será detalhado nos próximos tópicos. 
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5.2 Prevenção de acidentes  

O primeiro nível de ação consiste na prevenção de acidentes a partir da detecção 

de condições operacionais anômalas, seguido do seu controle e aplicação de ações 

corretivas. As principais medidas preventivas adotadas na Usina de Angra 2 são as 

seguintes: [27] 

 

 Aplicação de margens de segurança adequadas em vários componentes dos sistemas 

da central nuclear;  

 Realização de inspeções e manutenções periódicas; 

 Garantia do controle de qualidade; 

 Monitoramento confiável das condições operacionais; 

 Sistema de alarme de falhas na sala de controle; 

 Treinamento rigoroso do pessoal de operação; 

 

A partir do momento que alguma situação anormal é detectada, existem dois 

meios para evitar a ocorrência de um acidente: [27] 

 

 Pessoal de operação capaz de atuar determinados controles de processos, através de 

ações manuais; 

 Sistemas de limitação e controle automatizados, capazes de iniciar contramedidas 

corretivas rapidamente. 
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5.3 Controle de acidentes 

Apesar das precauções tomadas para se evitar acidentes, a ocorrência de alguns 

eventos anormais é levado em consideração durante o dimensionamento dos sistemas de 

segurança que compõem uma planta nuclear. No caso de Angra 2, os chamados 

acidentes básicos de projeto, que são aqueles que a usina foi planejada para suportar e 

controlar, podem ser divididos em dois grupos: [27] 

 

 Acidentes originados no interior da usina, tais como a ruptura de uma tubulação de 

qualquer um dos três sistemas de circulação de água, ou a falha do sistema de 

controle e proteção do reator. 

 

 Acidentes devido a impactos externos, tais como terremotos, maremotos, 

inundações, impacto de mísseis e ondas de pressão de explosão. 

 

Os dispositivos de segurança disponíveis para combater esses acidentes são 

basicamente de dois tipos: sistemas ativos e sistemas passivos. 

Os sistemas de segurança ativos são atuados sob o controle do Sistema de 

Proteção do Reator e necessitam de energia elétrica para operarem. Já os sistemas de 

segurança passivos não precisam de sinal de atuação nem de suprimento de energia 

elétrica para entrarem em ação, sendo sua mera presença suficiente para que executem 

sua função protetora.  

 

 

5.3.1    Sistemas de segurança passivos 

É evidente que o Edifício do Reator é a região mais crítica de uma Usina 

Nuclear, uma vez que é no interior do seu núcleo que ocorrem as reações de fissão. Os 

produtos radioativos resultantes são muito perigosos para saúde humana e devem ser 

confinados em relação ao meio externo.  

 

 



 

47 

 

Para conter a radioatividade produzida de forma segura, uma série de barreiras 

radiológicas sucessivas, que utilizam o conceito de defesa em profundidade, são 

empregadas no Edifício do Reator da Usina Nuclear de Angra 2, como pode ser visto na 

Figura 22 abaixo. 

 

 

Figura 22 – Barreiras de proteção contra a liberação de radiação. [4] 

 

 

1) A barreira mais interna é a estrutura cristalina das pastilhas cerâmicas de dióxido de 

urânio, que compõem as varetas dos elementos combustíveis. Essa estrutura é capaz 

de reter em seu interior a maior parte dos produtos que se originam da fissão 

nuclear, escapando apenas uma pequena fração de fragmentos de fissão voláteis e 

gasosos. [27] 

 

2) Para impedir que fragmentos radioativos atinjam a água que circula pelo sistema 

primário, os tubos de revestimento das varetas servem como uma segunda barreira. 

São estruturas hermeticamente seladas, fabricadas a partir de uma liga metálica 

especial à base de zircônio e estanho (Zircaloy), com tampões soldados nas suas 

extremidades para manter encapsuladas as pastilhas de uranio enriquecido. [27] 



 

48 

 

3) Na eventualidade de uma microfissura em alguma vareta do elemento combustível, 

o Vaso do Reator e o sistema primário de água (também chamado de sistema de 

refrigeração do reator), cujo funcionamento foi explicado no item 4.3.1, atuam como 

uma barreira estanque. 

Através do Pressurizador, da concentração de boro na água e das Barras de 

Controle, o sistema primário consegue cessar a reação de fissão no interior do vaso, 

remover o calor residual e evitar a propagação descontrolada de produtos 

radioativos. 

 

4)  Na hipótese de pequenos vazamentos do sistema primário próximos ao núcleo do 

Reator, o Vaso de Pressão do Reator fica revestido individualmente por uma 

blindagem de aço e concreto. Isso permite que os trabalhadores possam acessar as 

demais áreas do edifício, sem riscos de contaminação. 

 

5) Ainda assim, para a remota possibilidade de grandes vazamentos no sistema 

primário, existe uma esfera de contenção de aço capaz de confinar a liberação não 

controlada de produtos radioativos, no interior do Edifício do Reator. Esse 

envoltório, de 3cm de espessura e 56m de diâmetro, atua como uma barreira final, 

envolvendo todas as estruturas internas do edifício. [26] 

Em operação normal da usina, a pressão no interior dessa esfera é mantida inferior à 

pressão atmosférica externa, visando impedir que produtos radioativos escapem dos 

seus compartimentos para o meio ambiente. [26] 

 

6) Revestindo externamente todo o envoltório de contenção, existe ainda uma estrutura 

de concreto armado de 60cm de espessura, com isolamento contra a água do subsolo 

e projetada para resistir a terremotos, ondas de pressão e mísseis externos. Essa é a 

última barreira física, e a mais robusta, envolvendo todo o Edifício do Reator.  
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5.3.2    Sistemas de segurança ativos 

Os sistemas de segurança ativos se baseiam no Sistema de Proteção do Reator, 

que monitora continuamente as principais variáveis de operação da usina. Identificados 

o tipo e local da falha, ele inicia ações automáticas de proteção e chaveamento para 

reduzir efeitos destrutivos e manter as variáveis de operação dentro dos limites 

definidos.  

Para isso, o Sistema de Proteção do Reator coordena e atua uma série de 

dispositivos de segurança e emergência. Os principais estão descritos a seguir: 

 

 Sistema de desligamento rápido do reator: Consiste no lançamento imediato das 

Barras de Controle para dentro do Vaso do Reator. Em casos de desligamentos 

programados, também se utiliza dissolver grande quantidade de solução de ácido 

bórico no refrigerante. [30] 

 Sistema de isolamento do envoltório de contenção: Se baseia em válvulas de 

isolamento responsáveis por bloquear todas as tubulações que penetram na esfera de 

contenção. Com isso, é possível isolar o interior do Edifício do Reator na ocorrência 

de algum acidente com liberação de radioatividade acima dos valores permitidos.  

 Sistema de remoção de calor residual: Consiste em quatro bombas que assumem a 

tarefa de resfriar o núcleo do reator durante as paradas programadas da usina, ou na 

ocorrência de acidentes com grandes perdas de refrigerante (água do sistema 

primário). Essas bombas atuam removendo, em longo prazo, o calor residual gerado 

no reator após ele ter sido desligado. [30] 

 Sistema de água de alimentação de emergência: Caso os circuitos de água-vapor do 

sistema secundário sejam afetados por um acidente com falha no sistema de água de 

alimentação normal dos Geradores de Vapor, esse sistema de emergência garante o 

suprimento de água para os GVs. Dessa forma, assegura-se a manutenção da fonte 

fria necessária para absorver o calor da água superaquecida do sistema primário.  

 Sistema de suprimento de energia elétrica de emergência: Consiste nos grupos 

Diesel-geradores, que ficam em estado de prontidão para atuarem no caso de 

indisponibilidade simultânea do suprimento de energia interno e externo à usina. 

Quando acionados, tem a função de garantir a alimentação das cargas vitais que 
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cumprem funções de segurança e emergência na planta nuclear. Esse assunto será 

mais detalhado no tópico seguinte.  

 

A fim de assegurar a alta confiabilidade dos sistemas de segurança ativos, eles 

foram projetados com base em alguns princípios:  

 

 Princípio de redundância: Implica na multiplicidade de componentes e sistemas, que 

são instalados em número maior do que seria necessário para cumprir suas funções.  

Um exemplo de aplicação desse princípio é o Sistema de remoção de calor residual 

do núcleo do Reator, que assim como vários outros sistemas de Angra 2, apresenta 

redundância do tipo “2 entre 4” (ou “4 x 50%”). Isso quer dizer que se funcionarem 

pelo menos 2 dos seus 4 trens disponíveis, a função de segurança ainda será capaz 

de ser desempenhada. [31]  

 

 Princípio de diversidade: Propõe a utilização de modalidades diferentes de 

grandezas físicas de medida, fabricantes de equipamentos, etc. Com isso, evitam-se 

falhas comuns, tais como erros de medição.   

Por exemplo, um aumento excessivo da potência do reator é indicado inicialmente 

por um aumento do fluxo de nêutrons, que provoca a elevação da temperatura do 

refrigerante e, devido à expansão térmica deste, eleva o nível de água no 

Pressurizador. Só isso já proporciona três critérios diversos para que o Sistema de 

desligamento rápido do reator seja acionado. [31] 

 

 Principio de separação física: Para protegê-los contra falhas que possam afetar 

sistemas adjacentes, os sistemas redundantes são separados fisicamente entre si. 

Assim, a ocorrência de danos, como incêndios, ficarão sempre restritos a uma 

redundância, não comprometendo a função do sistema, já que as outras 

redundâncias se encontram seguras em outro local da planta. [31] 

 

 Princípio de automação: Consiste em iniciar automaticamente ações para o controle 

de ocorrências anormais, não sendo necessária a tomada de decisões corretas por 

parte da equipe de operação. [31] 
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5.4 Suprimento e Distribuição de Eletricidade na 

Usina de Angra 2 

5.4.1    Considerações iniciais 

Os sistemas de suprimento e distribuição de energia elétrica em centrais 

nucleares são, normalmente, semelhantes aos adotados em centrais térmicas comuns. A 

diferença consiste em uma maior preocupação com a garantia de operabilidade dos 

equipamentos necessários para manter o reator e o combustível em condições seguras. 

O processo de geração nuclear exige controle e supervisão contínuos. Na 

ocorrência de uma das falhas ou impactos externos destacados no item 5.3, os sistemas 

de segurança ativos precisam de alimentação elétrica para entrar rapidamente em ação. 

Daí o motivo pelo qual as usinas nucleares requerem um alto grau de confiabilidade em 

seu abastecimento interno de eletricidade. 

A perda total de suprimento elétrico nos barramentos dos sistemas de segurança 

e emergência, por um período de vários minutos, corresponde ao pior acidente que 

poderia ocorrer. Com o Sistema de Proteção do Reator impossibilitado de comandar sua 

refrigeração de emergência e o desligamento seguro da planta, perde-se o controle da 

reação em cadeia nos elementos combustíveis.  

Essa situação tende a provocar a fusão do núcleo do reator por superaquecimento 

e colocar em risco a integridade das barreiras radiológicas do Edifício do Reator, 

conduzindo a planta a um cenário de múltiplas falhas e aumentando as chances de 

liberação de material radioativo para o meio externo. 

Diante disso, os sistemas de suprimento e distribuição elétrica de Angra 2 foram 

projetados não só para suprir as cargas necessárias à operação normal da usina, mas 

principalmente para garantir o abastecimento continuo de eletricidade às cargas vitais 

que integram os sistemas de segurança e emergência.  

Nesse item, serão abordados o funcionamento e a organização do sistema 

elétrico da Central Nuclear de Angra 2, com destaque para as suas fontes de suprimento 

em corrente alternada e a importância dos Geradores Diesel de emergência para a 

operação segura da usina.  
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O estudo foi feito com base no Diagrama Unifilar simplificado de Angra 2, 

presente no Anexo 1 deste trabalho. O diagrama contém as subdivisões; principais 

barramentos, cargas, geradores, transformadores e disjuntores; e conexões da usina com 

o SIN. 

 

5.4.2    Alternativas de suprimento elétrico 

Durante a operação normal, uma parte da energia gerada pelo Gerador Principal 

(sigla de identificação: MK) supre toda a eletricidade necessária ao consumo próprio da 

usina, incluindo a alimentação das cargas especiais de segurança e emergência. Trata-se 

de uma máquina síncrona de 4 pólos, potência nominal de 1458 MVA, tensão nominal 

de 25 kV e rotação de 1800 rpm para uma frequência da rede de 60 Hz. [31] 

O Gerador Principal MK consegue abastecer internamente a planta através de 

dois transformadores trifásicos auxiliares: BBT01 e BBT02. Esses transformadores 

abaixam a tensão da energia gerada de 25 kV para 13.8 kV e alimentam os quatro 

barramentos principais de distribuição de Angra 2.  

Simultaneamente, o MK abastece um banco de três transformadores 

monofásicos: BAT 01/02/03. Eles elevam a tensão da eletricidade produzida na usina 

para 525 kV, permitindo que ela possa ser exportada para a Rede Externa Principal, 

formada pela subestação de Furnas de 525 kV e três linhas de transmissão conectadas ao 

SIN. Duas dessas linhas conduzem a energia gerada para as subestações de Grajaú e São 

José, no estado do Rio de Janeiro, e uma para a subestação de Cachoeira Paulista, no 

estado de São Paulo. [31] 

 Em situações de paradas programadas da planta, ou de acidentes que forçaram a 

desconexão do MK através da abertura do disjuntor do gerador (BAC), a Rede Externa 

Principal de 525 kV assume o papel de abastecer Angra 2 internamente através dos 

transformadores BATs e BBTs citados anteriormente. Da mesma forma, ela também 

fica responsável por alimentar a partida do MK quando a usina retorna à sua operação 

normal.  

É interessante destacar que os BAT 01/02/03 contam com equipamentos de 

Comutador sob Carga (OLTC) para compensar as oscilações de tensão da Rede de 525 

kV que pudessem prejudicar os internos da usina, quando ela necessita desse 

suprimento externo. Os comutadores são alimentados em 480 V e operam de forma 
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remota nas três fases do banco, cada um com nove “taps” para realizar o ajuste de 

tensão necessário. [31] 

Seguindo os princípios de redundância e separação física, Angra 2 também pode 

ser abastecida por uma segunda fonte externa: a Rede Externa Reserva de 138 kV, que 

serve de fonte alternativa quando tanto o Gerador MK, quanto a Rede Principal de 525 

kV estão indisponíveis.  

Para cumprir sua função, a rede reserva conta com o transformador trifásico 

BCT01, que abaixa a tensão de 138 : 13.8 kV, para alimentar parcialmente os quatro 

barramentos principais da usina. Esse transformador conta com dois OLTC no lado 

primário para manter a tensão de saída constante no enrolamento secundário. [31] 

A Rede Externa Reserva é formada pela subestação de Furnas de 138 kV, que 

está interligada a uma linha de transmissão proveniente da Usina Termelétrica de Santa 

Cruz (Sistema Furnas - RJ). Nos arredores da usina, a subestação de 138 kV também se 

interliga à subestação de Furnas de 525 kV por meio de uma linha de transmissão e um 

transformador trifásico. Isso garante mais disponibilidade e confiabilidade ao 

suprimento elétrico de Angra 2,  

Para facilitar o entendimento das interligações dentro da CNAAA, e de suas 

usinas com o Sistema Interligado Nacional, segue a Figura 23 abaixo. 

 

 
 

Figura 23 – Interligações entre as Usinas Nucleares e a rede externa. [33] 
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Na ocorrência de um acidente que resulte na desconexão do Gerador Principal 

MK, coincidente com a perda de suprimento externo vindo de ambas as redes de 525 kV 

e 138 kV, todas as cargas de Angra 2 deixariam de ser alimentadas, incluindo as cargas 

que compõem os sistemas de segurança e emergência da usina.  

Conforme esclarecido, essas cargas são especiais e não podem perder o seu 

abastecimento elétrico. Algumas necessitam continuar operando e outras devem, 

imediatamente, entrar em operação para controlar situações de emergência. 

 Por isso, outra fonte de energia, segura e confiável, deve estar prontamente 

disponível para alimentar as cargas especiais. Isso é feito através do Sistema de 

Suprimento Elétrico de Emergência, que é subdividido em dois grupos, cada um 

formado por quatro Geradores Diesel. Seu funcionamento e organização serão 

detalhados no item 5.5.2. 

 
 

5.4.3    Transferência de Alimentação entre as Redes Externas 

A transferência de alimentação entre as redes externas consiste na transferência 

do abastecimento em 13.8 kV dos quatro barramentos principais de Angra 2 através dos 

Transformadores Auxiliares (BBT01 e BBT02), para o abastecimento através do 

Transformador da Rede Externa Reserva (BCT01). [32] 

Geralmente, esses barramentos são supridos pelo Gerador Principal MK, ou pela 

Rede Externa Principal de 525 KV, através dos BBT01 e BBT02, cada um com potência 

nominal de 76 MVA. Uma perda total da alimentação através desses transformadores 

não causa a partida dos Geradores Diesel de Emergência de maneira imediata. Antes 

disso, a usina tenta efetuar uma transferência automática de alimentação para a Rede 

Externa Reserva de 138 KV, que utiliza o BCT01 de 76 MVA. [32] 

Esta transferência é atuada pelo Sistema de Transferência Automática de 

Alimentação da usina, ou “Change Over System”, e envolve diversos equipamentos de 

controle, medição e chaveamento. O sistema realiza medições no alimentador de 25 kV, 

que corresponde ao ponto de conexão da saída do disjuntor do gerador, com o lado de 

baixa do BAT01/02/03, com o lado de alta dos BBT01 e BBT02. Ele também monitora 

variações de frequência na energia entregue pela Rede de 525 kV e pelo Gerador 

Principal MK. [32] 
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A transferência é efetuada se pelo menos um dos critérios for identificado pelo 

“Change Over System”: [32] 

 

 Tensão no barramento de 25 KV < 0,84 UN (com retardo de 5 segundos);  

 Tensão no barramento de 25 KV < 0,70 UN (com retardo de 0,5 segundos);  

 Tensão no barramento de 25 KV > 1,1 UN (com retardo de 10 segundos);  

 Tensão no barramento de 25 KV > 1,3 UN (com retardo de 2 segundos);  

 Frequência na saída do Gerador Principal < 95% (com retardo de 5 segundos); 

 Frequência na Rede de 525 kV < 95% (com retardo de 0,5 segundos); 

 

Detectado um desses critérios, a transferência de alimentação externa em cada 

um dos quatro barramentos principais é realizada através do acionamento de disjuntores 

aos pares: o disjuntor que estabelece a conexão do barramento a um dos BBTs é aberto, 

e o disjuntor que estabelece a conexão do barramento ao BCT01 é fechado.  

Entretanto, esse processo não ocorre de maneira tão simples, pois o BCT01 não 

foi dimensionado para a cobertura total das cargas de Angra 2. Em termos de potência 

nominal, ele corresponde a apenas um dos dois Transformadores Auxiliares (BBT01 e 

BBT02). Portanto, o BCT01 abastece os sistemas elétricos da usina de maneira parcial, 

sendo necessário o desligamento de algumas cargas não essenciais (não relacionadas 

com os principais sistemas de segurança ativos) no momento da transferência de 

alimentação. [32] 

Assim que o disjuntor que estabelecia a conexão de cada barramento a um dos 

BBTs é aberto, o valor da tensão residual e frequência desses barramentos decaem 

conforme uma função específica que depende do tipo e do tamanho das cargas em 

processo de desligamento. Diante disso, os dispositivos de transferência automática 

medem a tensão residual em cada barramento, calculam a curva de decaimento de 

tensão, comparam com a tensão da Rede Externa de 138 kV e determinam o instante 

correto e mais cedo possível para realizar a transferência. Tudo isso para evitar uma 

sobrecarga no BCT01. [32] 
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Quanto aos barramentos que contém as cargas especiais dos sistemas de 

segurança e emergência da usina, é definido um limite para que sua tensão de 

alimentação vinda da Rede Externa Reserva seja sempre maior que 0,8 UN após a 

realização do “Change Over”.  

Caso ocorra um insucesso no processo de transferência, ocasionando uma 

sobrecarga no BCT01, com consequente afundamento de tensão por ele entregue, o 

Sistema de Proteção do Reator parte automaticamente os Geradores Diesel do Sistema 

de Suprimento Elétrico de Emergência. [32] 

A partir daí, o abastecimento de energia às cargas indispensáveis para manter o 

reator e o combustível nuclear em condições seguras passam a ser de responsabilidade 

dos Geradores Diesel, aliviando o carregamento da Rede Externa Reserva que fica 

incumbida de abastecer as demais cargas. 

 

5.5 Visão geral das cargas elétricas de Angra 2  

O diagrama unifilar simplificado da Usina Nuclear de Angra 2, representado no 

Anexo 1, é dividido em 3 partes: Sistema Normal (SN), Sistema de Emergência 1 (SE1) 

e Sistema de Emergência 2 (SE2).  

 

 

5.5.1    Sistema Normal 

O Sistema Normal (SN) é composto por todas as cargas exigidas durante a 

operação normal da usina, e nos seus momentos de partida e parada. Por não 

compreender as cargas especiais que integram os sistemas de segurança e emergência, 

ele é classificado como um sistema classe E2 (“Non-Safety Related”).  [32] 

Inicialmente, o SN se divide em quatro barramentos redundantes e 

independentes entre si: os barramentos principais de distribuição da usina (BBA, BBB, 

BBC e BBD). A partir deles, todos os sistemas da central nuclear conseguem ser 

abastecidos eletricamente. Apresentando uma redundância do tipo “4 x 50%”, se ao 
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menos dois desses quatro barramentos estiverem disponíveis, Angra 2 ainda será capaz 

de operar adequadamente. 

Os barramentos BBA, BBB, BBC e BBD são alimentados em 13.8 kV e suprem 

diretamente dezesseis grandes cargas superiores a 1500 kW, distribuídas de maneira 

balanceada entre os barramentos. Apesar de não fazerem parte das cargas especiais, 

esses dezesseis equipamentos tem importância substancial para a operação controlada 

da usina. Seguem abaixo suas denominações e quantidade em que se repetem: [32] 

 

 Bombas de Refrigeração do Reator (4x) 

 Bombas de Água de Refrigeração Principal (6x) 

 Bombas de Condensado Principal (3x) 

 Bombas de Água de Alimentação Principal (3x) 

 

Além dessas cargas, três transformadores também estão conectados a cada um 

dos quatro barramentos principais de Angra 2: 

 O primeiro transformador, de dois enrolamentos, abaixa a tensão do barramento de 

13.8 kV para alimentar seu respectivo barramento de 4.16 kV. Esses 

transformadores são identificados como BBT10, BBT20, BBT30 e BBT40, cada um 

com potência nominal de 9000 kVA. [32] 

 O outro, de três enrolamentos, abaixa a tensão para 480 V, a partir da qual alimenta 

dois barramentos menores com cargas de até 160 kW. Esses transformadores são 

identificados como BFT10, BFT20, BFT30 e BFT40, cada um com potência 

nominal de 3200 kVA. [32] 

 O último transformador, também de três enrolamentos, alimenta um barramento de 

400/230 V específico para os aquecedores do pressurizador, e outro de 230/133V 

específico para válvulas solenoides, equipamentos de instrumentação e controle, e 

sistemas de iluminação em geral. Esses transformadores são identificados como 

BHT10, BHT20, BHT30 e BHT40, cada um com potência nominal de 1260 kVA. 

[32] 
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Os quatro barramentos de 4.16  kV, alimentados pelos transformadores de 9000 

kVA, são identificados como  BBE, BBF, BBG e BBH. Assim como os barramentos de 

13.8 kV, eles também abastecem diretamente algumas cargas importantes para a 

operação controlada da usina. São ao todo quatorze cargas entre 160 e 1500 kW, 

devidamente distribuídas entre os barramentos. Seguem suas denominações e 

quantidade em que se repetem: [32] 

 

 Bombas de Alimentação de Água Gelada (3x) 

 Bombas de Água de Refrigeração do Circuito Fechado Convencional (3x) 

 Ventiladores de Ar convencionais do Edifício do Reator (2x) 

 Bombas convencionais de Água de Refrigeração de Componentes (2x) 

 Bombas de Fluido de Controle (2x) 

 Bombas de Óleo lubrificante Auxiliar (2x) 

 

Quanto ao abastecimento elétrico das cargas que compõem o Sistema Normal, 

este provém do Gerador Principal MK durante o funcionamento normal da usina. 

Quando o MK não está disponível devido a acidentes, partida ou parada da planta, a 

Rede Externa Principal de 525 kV assume o fornecimento de energia. Na ocorrência de 

indisponibilidade dessa rede, a Rede Externa Reserva de 138 kV realiza o 

abastecimento de maneira parcial após o processo de “Change Over”, conforme 

explicado no item 5.4.3. 

Graças à atuação de seus componentes, alternativas de suprimento elétrico e 

organização dos diversos transformadores e barramentos, o Sistema Normal de Angra 2 

consegue cumprir seus objetivos, que consistem basicamente em:  

 Atender a todas as suas cargas, viabilizando a operação controlada da usina e a 

geração de eletricidade de qualidade necessária ao seu consumo interno e 

exportação ao SIN; 

  Aumentar a disponibilidade da planta, o que se deve principalmente aos sistemas de 

instrumentação e controle, e equipamentos elétricos de proteção presentes no SN. 

Através deles, são detectadas e sanadas algumas falhas, e realizadas manutenções, 
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permitindo que a usina esteja disponível no maior tempo possível para gerar 100% 

de sua capacidade; 

 Reduzir a capacidade de curto-circuito nos seus diversos pontos de conexão, o que é 

alcançado graças à distribuição balanceada das cargas entre barramentos adjacentes 

que compõem o SN. Com isso, se reduz os custos com equipamentos de proteção e 

chaveamento instalados na planta, ao mesmo tempo em que se garante a entrega de 

energia adequada para atender as necessidades de cada barramento. 

 

 

5.5.2    Sistema de Emergência 1 e 2 

5.5.2.1      Considerações gerais 

Os Sistemas de Emergência 1 e 2 compreendem as cargas especiais que 

compõem os sistemas de segurança e emergência da Usina de Angra 2. Por serem 

indispensáveis para manter seguros o núcleo do reator e os elementos combustíveis 

durante a operação normal da usina e durante condições de acidentes, eles são 

qualificados como classe E1 (“Safety Related”). [32] 

A importância desses dois sistemas consiste no fato de que seus componentes 

são necessários para desligar o reator de forma segura, mantê-lo resfriado, remover seu 

calor residual e impedir a liberação inadmissível de materiais radioativos. [32] 

O SE1 tem a função de controlar acidentes internos. O SE2 é requerido para 

controlar acidentes oriundos de impactos externos, bem como para atuar bombas de 

água de alimentação de emergência, em caso de falhas do circuito água-vapor. [32] 

5.5.2.2      Sistema de Emergência 1 

Inicialmente, o SE1 se divide em quatro barramentos principais de distribuição, 

redundantes (“4 x 50%”) e independentes entre si: BDA, BDB, BDC e BDD. A partir 

deles, todo o SE1 é abastecido eletricamente. 

Esses quatro barramentos são alimentados em 4.16 kV e suprem diretamente 29 

cargas devidamente distribuídas entre eles. Trata-se de equipamentos cuja potência 
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supera 160 kW e que estão entre os mais importantes para a operação segura da usina. 

Seguem as suas denominações e quantidade em que se repetem: [32] 

 

 Bombas de Partida e Parada (2x)  

 Bombas de Injeção de Segurança (4x) 

 Máquinas de Refrigeração (4x) 

 Bombas de Água de Refrigeração de Componentes (4x) 

 Bombas de Remoção de Calor Residual (4x) 

 Bombas de Refrigeração de Serviço de Segurança (4x) 

 Ventiladores de Ar de Recirculação do Envoltório do Reator (4x) 

 Bombas de Injeção de Alta Pressão (3x) 

 

Além dessas cargas, cada barramento de 4.16 kV do SE1 abastece mais duas 

barras de 480 V, totalizando oito barras cuja identificação vai de BMA até BMH. Esse 

abastecimento se dá através de transformadores abaixadores de 3200 kVA, identificados 

como BMT10, BMT20, BMT30 e BMT40. Assim, para cada barramento de 4.16 kV, 

existe um transformador BMT de 3200 kVA responsável por alimentar duas barras BM 

de 480 V.  

Cada barra BM de 480 V (BMA, BMB, BMC e BMD) supre dois consumidores 

importantes: 

 

 Através de um transformador de 550 kVA que abaixa a tensão para 230/133 V 

(BMT11, BMT21, BMT31, BMT41), válvulas solenoides e sistemas de iluminação 

de emergência presentes nas barras BMJ, BMK, BML, BMM são alimentados. [32] 

 Após passar um retificador (BTP10, BTP20, BTP30, BTP40), uma barra de 220 V 

em corrente contínua (BVA, BVB, BVC, BVD) é alimentada para integrar um 

sistema contendo um carregador e uma bateria. Esse sistema serve de fonte de 

corrente contínua para alimentar cargas CC que necessitam de alimentação 

ininterrupta, ou que precisam ser ligados imediatamente quando o suprimento 

normal é perdido. [32] 
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A outra barra BM de 480 V (BME, BMF, BMG e BMH) também abastece três 

consumidores importantes: 

 

 Conforme será detalhado no 5.5.2.4, enquanto a usina opera com seu fornecimento 

de energia normal, uma barra BM de 480 V do SE1 abastece um barramento 

principal de 480 V do SE2. [32] 

  Cargas de segurança diversas como válvulas de isolamento, ventiladores e bombas 

alimentadas diretamente em 480 V. Estão presentes nos barramentos 1XJY, 2XJY, 

3XJY, 4XJY. [32] 

 Após passar por um inversor estático, uma barra de 230/133 V em corrente alternada 

(BRA, BRB, BRC, BRD) é alimentada para integrar um sistema “No-Break” de 

distribuição em CA. Esse sistema serve de fonte ininterrupta a fim de abastecer 

cargas CA necessárias para atuar válvulas de isolamento da contenção e suprir 

necessidades de iluminação, medição e controle. [32] 

5.5.2.3      Sistema de Emergência 2 

Inicialmente, o SE2 se divide em quatro barramentos principais de distribuição, 

redundantes (“4 x 50%”) e independentes entre si: BNA, BNB, BNC e BND. A partir 

deles, todo o SE2 é abastecido eletricamente. 

Esses quatro barramentos são alimentados em 480 V e suprem diretamente 16 

cargas devidamente distribuídas entre eles. Elas são de extrema importância para a 

operação segura da usina e recebem as seguintes denominações: [32] 

 

 Bomba de Refrigeração da Piscina de Combustíveis (1x) 

 Bombas de Emergência de Refrigeração de Componentes (1x) 

 Bombas de Água de Refrigeração de Emergência do Serviço de Segurança (2x) 

 Bombas de Injeção de Boro (1x) 

 Ventiladores de Circulação do Sistema de Ventilação (7x) 

 Bombas de Água de Alimentação de Emergência (4x) 
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Além dessas cargas, cada barramento de 480 V do SE2 abastece mais dois 

consumidores: 

 

 Uma barra de 480 V, identificada como BNE, BNF, BNG e BNH para cada 

redundância. Elas alimentam principalmente atuadores de válvulas de controle e 

válvulas de isolamento da contenção. [32] 

 Após passar por retificadores, um sistema de distribuição de 48/24 V em corrente 

contínua (não representado no Diagrama Unifilar do Anexo 1), contendo dois 

carregadores e duas baterias, é alimentado. Ele serve de fonte ininterrupta para 

suprir cargas CC que realizam funções de medição e controle do Sistema de 

Proteção do Reator. [32] 

5.5.2.4      Suprimento elétrico normal dos Sistemas de Emergência 

Enquanto Angra 2 opera com seu suprimento de eletricidade normal (vindo do 

Gerador Principal MK ou da Rede Externa de 525 kV ou da Rede Externa de 138 kV), 

ambos os Sistemas de Emergência são abastecidos eletricamente por meio dos 

Barramentos Principais de Distribuição da Usina (BBA, BBB, BBC e BBD), presentes 

no SN. 

Os transformadores BBT10, BBT20, BBT30 e BBT40, conectados com os 

Barramentos Principais pelo lado de alta, abaixam a tensão de 13.8 kV para 4.16 kV e 

alimentam os barramentos BBE, BBF, BBG e BBH do SN. Por meio de conexões 

existentes entre esses barramentos e os barramentos BDA, BDB, BDC e BDD, 

respectivamente, o SE1 consegue ter todas as suas cargas abastecidas. 

Essas conexões são estabelecidas por meio de dois disjuntores em série, 

presentes entre cada um dos quatro pares de barramentos: disjuntores BBE – 

BBH20GS001 do SE1 (ou disjuntores de acoplamento do SE1) e disjuntores BDA – 

BDD01GS001 do SN. Eles são intertravados de modo que ambos permanecem fechados 

enquanto a usina opera normalmente. [32] 

 Quanto à alimentação do SE2, ele recebe energia oriunda dos 

Barramentos Principais por meio de conexões existentes com quatro barramentos de 

480V do SE1, identificados como BME, BMF, BMG e BMH, os quais são abastecidos 

pelo SN, em condições de operação normal da usina. Esses são capazes fornecer 
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eletricidade à todas as cargas do SE2 ao abastecer seus barramentos principais, que são 

os BNA, BNB, BNC e BND, respectivamente.   

Novamente, essas conexões são estabelecidas por meio de dois disjuntores em 

série, presentes entre cada um dos quatro pares de barramentos: disjuntores BFE – 

BFH02GS001 do SE2 (ou disjuntores de acoplamento do SE2) e disjuntores BNA – 

BND02GS001 do SE1. Eles são intertravados de modo que ambos permanecem 

fechados enquanto a usina opera em condições normais. [32] 

5.5.2.5      Suprimento elétrico emergencial dos Sistemas de Emergência 

Em caso de indisponibilidade simultânea das fontes normais de suprimento 

elétrico de Angra 2, os Geradores Diesel devem entrar imediatamente em ação para 

alimentar ambos os Sistemas de Emergência, dada a importância vital de suas cargas.  

Para o SE1, grupos Diesel Geradores de 6600 kVA (1XK, 2XK, 3XK, 4XK), 

presentes como fonte alternativa em cada um de seus barramentos principais de 4.16 kV 

(BDA, BDB, BDC, BDD), estão prontamente disponíveis para assumir o suprimento 

elétrico de emergência. Eles são independentes entre si e seguem os princípios de 

separação física e de redundância “4 x 50%”, bastando dois para efetuar o 

abastecimento de forma confiável e segura. [32] 

Quanto ao SE2, grupos Diesel Geradores de 1050 kVA (5XK, 6XK, 7XK, 

8XK), presentes como fonte alternativa em cada um de seus barramentos principais de 

480 V (BNA, BNB, BNC, BND), estão prontamente disponíveis para assumir o 

suprimento elétrico de emergência. Eles também são independentes entre si e seguem os 

princípios de separação física e redundância “4 x 50%”.  

O processo de transferência de alimentação dos SE1 e SE2 para os Geradores 

Diesel ocorre simultaneamente da seguinte maneira: Passados dois segundos de mínima 

tensão ou frequência detectada nos barramentos principais de emergência (limite de 

0,8*Un ou 0,95*fn), o Sistema de Proteção do Reator comanda a abertura dos 

disjuntores de acoplamento de cada Sistema de Emergência, isolando-os da alimentação 

normal vinda dos Barramentos Principais de Distribuição da Usina. [32] 
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 Em seguida, todas as cargas do SE1 são desconectadas, com exceção daquelas 

ligadas aos sistemas “No Break” e baterias. Isso é necessário para partir os Geradores 

Diesel e garantir uma aceleração livre dos mesmos. Logo após, os disjuntores 1 – 

4XKA01GS001 (normalmente abertos) que estabelecem a conexão dos 1XK, 2XK, 

3XK, 4XK com os barramentos BDA, BDB, BDC e BDD, são comandados a se fechar.  

Daí, o Sistema de Proteção do Reator envia sinais para reconectar as cargas de 

maneira sequencial, até que os Diesel Geradores assumam por completo a alimentação 

do SE1, sem ocorrência de sobrecargas. Processo semelhante ocorre com o SE2, só que 

envolvendo os disjuntores 5 – 8XKA01GS001 e os grupos Diesel Geradores 5XK, 

6XK, 7XK, 8XK. [32] 
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Capítulo VI  

Conclusões e Desenvolvimentos 

Futuros 

6.1 Considerações Finais 

Se os dirigentes das principais nações presentes no Acordo de Paris de 2015 

estão realmente comprometidos em conter o aquecimento global, eles precisarão 

considerar a alternativa nuclear para expandir a oferta de eletricidade e minimizar as 

emissões de GEE nos próximos anos.  

A energia atômica se apresenta como uma fonte limpa e confiável, capaz de 

atender a crescente demanda por eletricidade, a partir de um combustível extremamente 

potente e de preço competitivo. Seu uso vem se expandindo nos últimos 30 anos, como 

mostrou a Figura 1. 

No Brasil, diante da necessidade de expandir e diversificar a base termoelétrica 

por conta do esgotamento do potencial hídrico, as autoridades têm buscado alternativas 

para garantir a segurança de abastecimento interno.  

A fonte nuclear se mostra muito atraente por já possuir uma indústria 

consolidada e ostentar matéria prima abundante no território nacional. Entretanto, isso 

não está sendo aproveitado e os dirigentes brasileiros têm dado preferência por usinas 

movidas à gás natural e óleo combustível, que são caras e altamente poluentes. 

Os planos de expansão nuclear se encontram estagnados, mesmo após vários 

anos de operação segura de Angra 1 e Angra 2, com formação de mão de obra 

especializada no setor e desenvolvimento tecnológico próprio, que garantiu ao país o 

domínio sobre o Ciclo do Combustível Nuclear.  
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Além de entraves legais e financeiros, existe um forte obstáculo político que 

dificulta essa expansão no Brasil. Ele é influenciado pela pouca aceitação pública, que 

geralmente desconhece os reais riscos e benefícios da tecnologia nuclear.  

Por conta disso, este trabalho foi escrito com o intuito de expor informações 

pertinentes a respeito do assunto. As usinas de Angra sempre foram bem classificadas 

pelos órgãos regulamentadores da atividade nuclear no mundo. Isso se deve aos critérios 

de segurança adotados desde a época de projeto da CNAAA.  

Sistemas de segurança passivos estão fisicamente presentes, sob a forma de 

barreiras radiológicas sucessivas, para conter partículas radioativas resultantes do 

processo de geração nuclear. Mas essas barreiras ficam comprometidas no caso de 

falhas em um dos sistemas vitais de segurança e emergência. 

As cargas que compõem esses sistemas vitais são indispensáveis para manter 

seguros o núcleo do reator e os elementos combustíveis, por isso necessitam de 

abastecimento elétrico contínuo. Dada a tremenda importância dessas cargas para a 

atividade nuclear, elas foram objeto de destaque neste trabalho, junto com as 

alternativas de suprimento disponíveis à usina Angra 2.   

6.2 Desenvolvimentos Futuros 

De forma a complementar este trabalho, a seguir estão listados alguns tópicos 

para estudos futuros: 

 Comparação entre a tecnologia dos reatores usados nas usinas brasileiras 

(PWR), com os reatores BWR (“Boiling Water Reactor”) usados na usina de 

Fukushima; 

 Análise aprofundada do custo-benefício de novas usinas nucleares no Brasil; 

 Situação atual das pesquisas realizadas no mundo a respeito da nova geração de 

reatores nucleares, que prometem ser mais compactos eficientes e seguros; 

 Perspectivas do emprego de reatores da nova geração nas futuras usinas 

brasileiras.  
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                                                         ANEXO 1 

DIAGRAMA UNIFILAR DE ANGRA 2 
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25KV +/- 11% 

76MVA 

13,8KV/13.8KV 
38MVA/38MVA 

 

 

 
BCT01 

GT003B 

 

 

 
BCT01 

 

 

 

 
 

BBT01 

GT002 

 
25KV +/- 11% 

76MVA 
13,8KV/13.8KV 

38MVA/38MVA 

 

 

 
 

BCT01 

GT002B 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
BBT02 
GT002 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
BCT01 

GT002A 

3 ~60Hz TREM 1 13,8 KV BBA 3 ~60Hz TREM 2 13,8 KV BBB 3 ~60Hz TREM 3 13,8 KV BBC 3 ~60Hz TREM 4 13,8 KV BBD 

 
 

BBT10 
GT001 

 
BBT 

10 

 

BFT10 
GT001 

 
BFT 

10 

 

BHT10 
GT001 

BHT
 70

 
10 

BBT20 
GT001 

BBT 
20 

BFT20 
GT001 

BFT 

20 

BHT20 
GT001 

BHT
 71

 
20 

BBT30 
GT001 

BBT 
30 

BFT30 
GT001 

BFT 

30 

BHT30 

GT001 

BHT
 71

 
30 

BBT40 
GT001 

BBT 

40 

BFT40 
GT001 

BFT 

40 

 

BHT40 

GT001 

 

BHT
 70

 
40 

 
 

BHT10 

GT003 

3N, 60Hz, 400/230V  BHE 

BHT20 
GT003 

3N, 60Hz, 400/230V  BHF 

 

BHT30 

GT003 

3N, 60Hz, 400/230V  BHG 

 

BHT40 

GT003 

3N, 60Hz, 400/230V  BHH 

 
BHT10 

GT002 

3N, 60Hz, 230/133V  BHA 

 
BHT20 

GT002 

3N, 60Hz, 230/133V  BHB 

 

BHT30 

GT002 

3N, 60Hz, 230/133V  BHC 

 
BHT40 

GT002 

3N, 60Hz, 230/133V  BHD 

 
 

BFT10 

GT002 

3N, 60Hz, 480V  BFA 

 
BFT20 

GT002 

3N, 60Hz, 480V  BFB 

 
 

BFT30 

GT002 

3N, 60Hz, 480V  BFC 

 

BFT40 

GT002 

3N, 60Hz, 480V  BFD 

 

 

 

 

 

 

 

BBT10 
GT002 

 
 

BFT10 

GT003 

3N, 60Hz, 480V  BFE 

 

 

 

 

 

 
BNA02 

GS001 

 

 

 
 

 

 

 

BBT20 

GT002 

 

BFT20 
GT003 

3N, 60Hz, 480V  BFF 

 

 

 

 

 

 
BNB02 

GS001 

 

 

 
 

 

 

 

BBT30 

GT002 

 

BFT30 
GT003 

3N, 60Hz, 480V  BFG 

 

 

 

 

 

 

BNC02 

GS001 

 

 

 
 

 

 

 
BBT40 

GT002 

 

BFT40 
GT003 

3N, 60Hz, 480V  BFH 

 

 

 

 

 

 
BND02 

GS001 

 

 

 
BDA01 

GS001 

3N, 60Hz, 4,16KV  BBE 12 18 
 

 

 

BDB01 

GS001 

3N, 60Hz, 4,16KV  BBF 22 28 

BDC01 
GS001 

3N, 60Hz, 4,16KV  BBG 32 38 

BDD01 

GS001 

3N, 60Hz, 4,16KV  BBH 
42 48 

A B C D 

Anexo 1.1 - Diagrama Unifilar Simplificado do Sistema Normal da Usina de Angra 2 
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A B C D 

1XK 1XJ 2XK 2XJ 3XK 3XJ 4XK 4XJ 

G G 

3~ 3~ 

G G 
3~ 3~ 

BBE20 

GS001 

1XKA01 

GS001 
BBF20 

GS001 

2XKA01 
GS001 

BBG20 

GS001 

3XKA01 

GS001 BBH20 
GS001 

4XKA01 

GS001 

3~, 60Hz,  4,16KV  BDA 3~, 60Hz,  4,16KV  BDB 3~, 60Hz,  4,16KV  BDC 3~, 60Hz,   4,16KV  BDD 

BMT 

10 

BMT10 
GT001 

BMT 

20 

BMT20 

GT001 

BMT 

30 

BMT30 
GT001 

BMT 

40 

BMT40 
GT001 

BMT10 
GT002 

3~, 60Hz,    480V  BMA 

BMT20 
GT002 

3~, 60Hz,    480V  BMB 

BMT30 
GT002 

3~, 60Hz,    480V  BMC 

BMT40 
GT002 

3~, 60Hz,    480V  BMD 

BFE02 

BMT 
11 

BMT11 
GT001 

BMT11 
GT002 

BTP10 
GR001 

BFF02 

BMT 
21 

BMT21 
GT001 

BMT21 
GT002 

BTP20 
GR001 

BFG02 

BMT 
31 

BMT31 
GT001 

BMT31 
GT002 

BTP30 
GR001 

BFH02 
GS002 

BMT 
41 

BMT41 
GT001 

BMT41 

GT002 

BTP40 
GR001 

GS002 

18 

3N~, 60Hz,  230/133V  BMJ 

BRD02       BTD10 

GS002 

28 

3N~, 60Hz,  230/133V  BMK 

BRA02 BTD20 

GS002 

38 

3N~, 60Hz,  230/133V  BML 

BRB02 

48 

BTD30 

3N~, 60Hz,  230/133V  BMM 

BRC02 BTD40 

BMT10 
GT003 

GS001    BMT20 
GT003 

GS001 BMT30 
GT003 

GS001 
BMT40 
GT003 

GS001 

3~, 60Hz,  480V  BME 
54       

OFU01 

3~, 60Hz,  480V  BMF    

OFU02 

3~, 60Hz,  480V  BMG       

OFU03 

3~, 60Hz,  480V  BMH    

OFU04 

1XJY02 
GW001 

BME08 

GS001 

BRT10 
GT001A 

   BTP10   ~  
- 

GU003 
2XJY02 
GW001 

BMF09 

GS001 

BRT20 
GT001A 

BTP20   ~ 
- 

GU003 3XJY02 

GW001 

BMG09 

GS001 

BRT30 
GT001A 

BTP30   
~ 

- 

GU003  4XJY02 
GW001 

 
 

BMH10 

GS001 

BRT40 
GT001A 

 
 

BTP40   
~ 

- 

GU003 

3~, 60Hz, 480V 1XJY 
BTP11 

GR001 

220V- 
 

OFU01 

 

 
 

BVA 

3~, 60Hz, 480V 2XJY 
BTP21 

GR001 

220V- 
 

OFU02 

3~, 60Hz, 480V 3XJY 
 

 
BVB 

BTP31 

GR001 

220V- 
 

OFU03 

3~, 60Hz,  480V      4XJY 
 

 
BVC 

BTP41 
GR001 

220V- BVD 

OFU04 

GU002  

 
 

BRT10 

GU002    

 
BRT20 

GU002 

 
BRT30 

GU002 

 
BRT40 

BRT10 
GU001 

GS001 
 

- 
~   BRT10 

BRT20 
GU001 

GS001 

 
- BRT20 

~ 

BRT30 

GU001 
GS001 

 
-  

~  BRT30 

BRT40 
GU001 

GS001 

~   
BRT40

 54
 

BRT10 
GT001B 

BMK00 
GS001 BRT20 

GT001B 

BML00 

GS001 BRT30 
GT001B 

BMM00    
GS001 BRT40 

GT001B 

BMJ00 

GS001 

3N~, 60Hz, 230/133V BRA 3N~, 60Hz, 230/133V BRB 3N~, 60Hz, 230/133V BRC 3N~, 60Hz, 230/133V BRD 

CUA01/02/03GW001 

   CUA 3N~, 60Hz, 230/133V 

CUB01/02/03/04/05GW001 

CUB 3N~, 60Hz, 230/133V 

CUC01/02/03/04/05GW001 

CUC       3N~, 60Hz, 230/133V CUD 

CUD01/02/03/04/05GW001 

3N~, 60Hz, 230/133V 

Anexo 1.2 - Diagrama Unifilar Simplificado do Sistema de Emergência 1 da Usina de Angra 2

- 
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5XK 5XJ 6XK 6XJ 7XK 7XJ 8XK 8XJ 

  
 

 

Anexo 1.3 - Diagrama Unifilar Simplificado do Sistema de Emergência 2 da Usina de Angra 2 

G 
3~ 

32 

G 
3~ 42 

7XKA01 
GS001 

3~, 60Hz,    480V  BNC 

BFG02 
GS001 

8XKA01 
GS001 

3~, 60Hz,    480V  BND 

BFH02 
GS001 

BNG01 
GS001 

BNH01 
GS001 

3~, 60Hz,   480V BNG 3~, 60Hz,   480V BNH 

OFU03 
GU001 BNH02 

GS001 
BNG02 
GS001 

OFU04 
GU001 

CUX01 
GW001 

CUY01 
GW001 

CUX CUY 

G         
3~ 

12 

G         
3~ 22 

5XKA01 
GS001 

3~, 60Hz,    480V  BNA 

BFE02 
GS001 

6XKA01 
GS001 

3~, 60Hz,    480V  BNB 

BFF02 
GS001 

BNE01 
GS001 

BNF01 
GS001 

3~, 60Hz,   480V BNE 3~, 60Hz,   480V BNF 

OFU01 
GU001 BNE02 

GS001 
BNF02 
GS001 

OFU02 
GU001 

CUV01 
GW001 

CUW01 
GW001 

CUV CUW 


