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Othon Pinheiro da Silva,Olga Mafra e Carlos Feu Alvim  

Resumo 

 

, ela tem 

matriz en  . 

, incorporou 

equacionados levando melhor em conta  e 
sua complexidade econ    A impossibilidade 
construir  entre as fontes 
sujeitas aos caprichos da natureza como a  

el de base, onde a nuclear deve 
colaborar e 

 

Palavras chave: 
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1. En  

A descoberta 
 ocorreu em 1938/1939 quando Otto Hahn 

submeteu e publicou seus resultados experimentais e Lise 
os 

experimentos de Otto Hahn (Atomic Archive). A energia nuclear 
anos de idade1.  

, 

1945 com os holocaustos de Hiroshima e Nagasaki que provocam 
no i

energia.  

Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, teve inicio a 
dido em dois grandes 

blocos, o Ocidental liderado pelos Estados Unidos e o Bloco 
 

). 

permanentes no Conselho de Se , tendo poder de 

                                                           
1
 1938 (Dezembro) 

Dezembro ) Otto Hahn envia texto para Lise 
Meiner com resultados experimentais que s

  
1939 (6 de janeiro) Hahn e seu assistente Fritz Strassmann publicam seus resultados; (11 de 
Fevereiro)  Meitner and Frisch Hahn-Strassmann 

.  
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veto. 
, entre 1949 e 19642. A 

China foi  representada pelo governo nacionalista de 
Taiwan. A partir daquele ano, a  (UN, 1971) da 

China como representante  na ONU e no Conselho 
.  

Foi estabelecida uma corrida armamentista, entre estes 
dois grandes blocos, que priorizava a fa

sseis de longo alcance para transportar as ogivas 
nucleares. , as bombas nucleares tiveram sua 
capacidade de exponenciada  com o desenvolvimento 
das bombas nucleares que usam  (comumente 

. A corrida 
 os blocos 

entenderam o conceito MAD  Mutual Assured Destruction 
s entre as duas maiores 

das ogivas nucleares e a quantidade delas diminuiu. Atualmente, 
, mas ainda foi mantido um consider

estoque mundial de bombas 3.  

Os cinco componentes do   membros 
permanentes d  e cada uma das cinco 

tem s da ONU. 
Posteriormente, Israel (veladamente)

arsenais, mas sem 
 de nuclear weapon states  no 

                                                           
2
 . 

3
 

Control Association https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat  
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 Nuclear - TNP ou de membro do Conselho de 
. 

 

s EUA. 

Em 1965, o estoque de armas nucleares nos EUA havia 

Cuba (Figura 1)

desarmamento a partir de 1991. Seguiu-
de armas nucleares se estabilizaram a 

partir de 2010. Sabe-se menos a respeito  dos 
. , em 

2018, um arsenal um pouco superior a 6.500 ogivas cada (Arms 
Control Association, 2018). 

2. Energia Nuclear para Gerar Eletricidade 

arrefecimento da grande corrida armamentista bipolar mundial 
Surgiram usinas 
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nuclear . As primeiras 
parecem ser a de Obninsky APS-1 que em 1954 teria se 
conectado, com 5 MW, , a de Sellafield (Calder Hall) no 
Reino Unido, que iniciou seu funcionamento em 1956 com 
capacidade inicial de 50 MW, depois aumentada para cerca de 
200 MW (European Nuclear Society), e que seria  a 
primeira a ser descomissionada  (Brawn, 2003) e a Shipping Port 
Atomic Power com 60 MWe da Duquesne Light Company  
(Craddock III, 2016) nos Estados Unidos que, de acordo com a 
US Nuclear Regulatory Comission, foi a primeira projetada para 
uso comercial, tornando-se operacional em 1957.  

trica e se iniciou um 

 (Alvin, 1997) onde inicialmente havia a 

os ridiculamente baixos com a fonte 
, iniciou-

 

O incidente ocorrido na usina de Three Mile Island, dia 28 
, 

Unidos, embor
humano ou material, serviu de alerta para o que deveria ser 
aprimorado nos conceitos 
nucleares. Esse alerta 
nucleares que usavam reatores tipo PWR - Pressurized Water 
Reactor,  

reatores de tecnologia menos segura como os reatores RMBK de 

haviam sido respeitadas as boas normas internacionais de 

em 
algumas das usinas BWR- Boiling Water Reactor , que foram 
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. Uma 
 (AIEA, 2015). 

As usinas da Central Nuclear Fukushima foram 
baixa relativa ao 

protetor marinho foi fixada em 5,5 m a 

, anterior aos eventos, modificou 

 bem como a altura da onda do Tsunami. A Tokyo Electric 
Power Company - TEPCO  

 
regulador nuclear . Com isso, a cota da usina era inferior 

 altura para  . A 
  

atingiu a Central (cerca de 10m) .  

de energia em 

desligamento. Em Fukushima, em virtude de insuficiente altura em 
 es porem muito 

importantes, foram alagadas pela onda causada pelo tsunami e 
ficaram inoperantes.  

Central

funcionamento e desligamento das usinas quando ocorrem 
terremotos mesmo de baixa intensidade.  

A analise posterior da central de Fukushima indicou que 
suas usinas sob o ponto da integridade das suas estruturas, 

em ao terremoto que foi 
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foram projetadas. A Central Nuclear de Fukushima se encontra 
o 

 transforma aquela 
, por 

, muito sujeita a grandes terremotos e 
tsunamis. O acidente evidenciou o posicionamento das 

te 
 

consideradas, no projeto, as peculiaridades locais causadas pela 
 

  
um , 
em 3 delas, provocaram os piores acidentes (derretimento do 

-
como 

no caso do acidente de Chernobyl. Isso pode contribuir para 
tornar  

 

3.  

a Usina Nuclear Angra 1 
Ac  bem assimilada 

, , atender 

brasileiras. 

1975, foi programada  de mais duas usinas em 
 mais duas usinas 

  

stituiu numa 
, ainda inspirada na 



  2         11 

 

utopia de de 
ncia  

importante. A crise mundial causada pelo grande aumento do 

 

4. A T o  

A , de 
 foi imposta ao setor 

 em paralelo com um grande programa 
 em curso. Este, embora contasse com a 

decidido 
no mesmo regime . Esse programa 

o previa o aproveitamento de praticamente todas as 

 

um dos setores que mais recebeu investimentos no Brasil. O 
grande crescimento anual do PIB - Produto Interno Bruto naquele 

estimuladores deste grande investimento setorial. 

 
apresentava 
com grande 
apresentava 

em outros locais do nosso planeta.  

havia sido padronizado em corrente alternada com sessenta 
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Janeiro operava com cinquenta ciclos. A pa

, 
 

, 
plenamente a demanda de eletricidade. O estoque de  nos 
reserv  complementava o fornecimento de 

 

seca 
nascentes e os rios que alimentam grande parte do sistema 

 

 1960 
continuaram satisfazendo 

, 
historicamente, parecem se repetir com a periodicidade de cerca 
de dez a doze anos aproximadamente. 

 o sistema 
 problemas em termos 

administrativos e gerenciais. 

desafio do Governador 
Paulo ao Presidente de Furnas (e anteriormente Ministro) Dr. 
Camilo Pena:  
Paulo, o Governador tranquilamente desafiou o Presidente de 
Furnas sugerindo, ironicamente, 

 

estatais 
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ncia 
varejo. A 

 cresceu demais e passou a 
comprometer o funcionamento de todo o sistema. 

5. A Re  

acional 
e a economia brasileira foi atingida por uma onda de liberalismo. 

mpresa consultora 
do Reino Unido para tratar da  

, ao qual os 
consultores estavam acostumados, 

 
 em 1983 foi introduzido na 

 o conceito de  e houve grande 

 

nos anos noventa era quase 
inteiramente 

O funcionamento  
bastante independente de ciclos da natureza e praticamente 
sujeito somente ao planejamento e controle humano. A fonte 

 de 2,5% do total da energia 
 

O grupo de consulto
 e era, logicamente, orientado pelas ideias de 

  da onda 
 fosse fortemente 
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rasileiro  que necessita 
compa

 

Um estudo adequado que fosse realizado por grupo 
s e as peculiaridades do 

, teria 

 havia se mantido constante desde a 

naturalmente continuou crescendo e isto certamente repercutiria 
 brasileiro, 

 Ou seja, a reforma implantada 
 

 mas por  

  

viosidade e 

 e tornou-se 
  

apelidou . 

avia sido precedido de 
, por quase uma 

, 

 

A Usina Nuclear Angra 1 havia sido fornecida pela 
Westinghouse e iniciou seu funcionamento comercial em 
dezembro de 1984. Infelizmente, principalmente por falhas 

  de desempenho ao 
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s fizeram 
com que a Usina Nuclear Angra 2 tivesse desacelerada sua 

 e 
ocorresse 

 
 o inicio do funcionamento comercial da Usina Nuclear 

Angra 2  
unicamente a grandes investimentos e baixo desempenho. 

que sem a entrada em funcionamento comercial da Usina 
Termonuclear Angra 2 com 1300 MW , no 

  

, imediatamente foi decidida 
  

ou g
 

  a partir do 
 

fornecimento de eletricidade independentemente 
do regime , mas provocam excessivo aumento do 

, sobretudo 
porque, ao menos substancial parcela delas tem sido operada 
continuamente (na base de carga). Desconsidera-

es de efeito estufa, ignorando 
 

devem ser 
preferencialmente , usando 

, ou usinas nucleares. As usinas convencionais 
a 
no mundo

 3%. s 
 16 %) da 
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 (10 %) e a das fontes 
(8%).  

natureza com
 

 

 
leo  

Natural 
 Nuclear Hidro Reno-

 
Outros 

Brasil 3% 11% 4% 3% 63% 17% 0% 
Mundo 3% 23% 38% 10% 16% 8% 1% 

Fonte: BP stats-review-2018-all-data (dados referentes a 2017 (BP, 2018)  

Figura 2: 
e no mundo mostrando a peculiar estrutura brasileira, 

Embora ainda muito menor do que faz acreditar sua 
 tem sido crescente a contrib

de . a 
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solar representaram em 2017 8% no mundo 
destaque no Brasil a pa

 
 

O desenvolvimento da tecnologia, com o uso de redes 
, 

 
, respeitando, 

evidentemente,  de fontes intermitentes e, 
portanto, dependentes . 

6.  

 repensar e reestruturar o sistema 
, ticas comerciais 

condizentes com as peculiaridades brasileiras, que atualmente 
 quase 

 
 incorporar 

das redes inteligentes. 

 o tipo de 
 de energia.  

,  
rebaixad , praticamente independente da fonte 
produtora de energia. Trata-se de atividade administrativa e 

 normalmente melhor executada por 
Esta atividade pode 

ser fracionad
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pela entrega da energia 
, tenham a sua sede no m

 empresas 

empresas distribuidoras municipais de energia uma pequena 
de propriedade de moradores 

no m
  o representante 

deste g
empresa m  controladora, 
obrigatoriamente um dos membros do conselho de a , 
deveria pertencer a secretaria de energia do estado. A 
proximidade do entregador da energia com o cliente tende a 
aprimorar esse atendimento. Um bom exemplo de funcionamento 

 
Massachusetts, Estados Unidos.  

r companhia com a sede 
situada no m
diminuir a 
de energia para outros lugares. 

A prioridade do sistema e ico nacional certamente 

eletricidade, -hora 
(MWh) e a  

No planejamento do sistema e
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sempre A 

ou no aquecimento direto industrial e 
domiciliar onde a mostra que 

alta. 

No planejamento da matriz ene

e utilizar nas usinas 

procurando sempre minimizar o uso 
para garantir seu emprego em 

nobres na  

7.  

 muito importante que haja o entendimento que o Brasil, 
do ponto de vista do consumo de eletricidade, 

 

, 
 (dados de 2017): 

 

 
 

(Salvador - - s, Fortaleza 
- -  
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(Curitiba -   Recife - 
- - - 1,41 

arulhos - - 1,15 
- - 1,0 

-  
 Vinte e cinco cidades com mais de quinhentos mil 

habitantes. 

 

 de centros de denso 
consumo de ele

as 
  

 mostrada na Figura 3. Nela fica clara 
(embora literalmente escura) a baixa densidade de consumo de 

. Pode-se, inclusive, localizar 
praticamente todas acima mencionadas. 
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Figura 3: mostrando as ilhas  existentes no 
, podendo-se perceber a faixa iluminada ao longo do 

osta nordestina 
http://tecnaula.blogspot.com/2011/02/mais-uma-da-serie-um-satelite.html. 

Dentro desses grandes centros urbanos de consumo com 
grande , apenas 
complementar da fonte solar (dependendo da insola

  percentualmente 
 demanda total de eletricidade destes 

centros de consumo. 

Zona Franca 
de Manaus, , embora situadas na 
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, 
consideradas como pertencentes  

 pelas 
as adjacentes. Este segundo Brasil, embora seja 

, consome muita eletricidade. Com 

energia as e solar (dependendo sempre do 
 

 e apresentam menor dificuldade de 
 

 de consumo de eletricidade, 
  Estas 

 
 

, , 
baixa densidade pro e variam a quantidade de 
energia produzida durante as vinte quatro horas do dia e com a as 

,  
 embora necessitem utilizar o auxilio de estocagem 

da energia como garantia para assegurar o fornecimento co
da energia ao 
estocagem de energia devemos esperar aumento no valor do 

potencial de grande impacto ambiental. 

 

 vizinha da calha principal do Rio 
Amazonas e  onde 

entes.  
 o 
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Cada um desses grupamentos humanos 
sujeita a alagamentos, exige um tratamen . Em sua 

 

ndo a 
partir de suas nascentes, podem ser 
inclinadas/serranas   
localizada a oeste e noroeste da calha principal plana do Rio 
Amazonas englobando 

  
 onde correm os 

 da Venezuela, Guiana, Suriname e 
Guiana Francesa 
inclinada/serrana localizada ao sul  

 
 

 (Figura 4)4 apresentam 

principalmente grandes 
alagamentos ou desmatamentos e podem com relativa facilidade 
suprir as necessidades de eletricidade dos pequenos 
assentamentos humanos existentes e atividades extrativistas.  

 

                                                           
4
 Nota: Vale a pena acessar os mapas mostrados na Figura 3. Os mapas permitem o zoom para 

das 
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, mostrando as bacias, - Eletrobras (Eletrobras, 2017) 

 

 (topographic.mapa.com) 

Figura 4: Mapas dos rios (ao alto),  (abaixo) assinalando 
 na Amaz . 
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pode muito contribuir muito  
Ver Mapa da Figura 5 (CEPEL Eletrobras, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: o 
CEPEL/MME 



Economy and Energy  E&E  Economia e Energia                                               26 

 

Para os grupamentos humanos isolados, onde 
-

diesel para garantia do 
 

ocasionalmente houver 
Integrado Nacional ,  , 
utilizar 
redes inteligentes e utilizando indiretamente 

baterias para garantir a regularidade do fornecimento de energia 
 

Denomina-se Integrado Nacional - 
, as redes de 

  
 ventura 

SIN  
 Nota-se na Figura 6 que 

 
.  

O maior potenci

brasileiro, essas usinas se destinam 
Sudeste-Centro-Oeste SE-

energia de Itaipu. Essas usinas chegaram a ser consideradas, 
para fins de planejamento do SIN, como integrant -
CO.  
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Figura 6: Sistema Integrado Nacional  SIN Mapa das Linhas de 
 (ONS) 

A ma 

, ele foi cl Um Porto 
de Destino revista E&E 
49. Na Figura 7, (retirada desse artigo), mostram-se as curvas de 
energia natural afluente - ENA 

  A 

existentes e o custo da nova energia, com cinco meses do ano 

obrigatoriamente incluir o da energia complementar para o 
a realidade que enfrenta o 
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consumidor que j ado para 
cobrir o custo das usinas  

.  

 

 

Figura 7: A 
medida que s , com usinas sem 

,   

Soma-

capacidade instalada que encarece seus custos e obriga o uso do 
estoque regulador.  

primordial a sobre 

regulador de energia. Isso 
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nos meses que houver grande caudal e, , 

capacidade de estocar.  

 
 varia ao longo da

 que consomem 

Torna-se, portanto evidente o conceito de adotar um estoque 

energia disponibilizada pelo baixo caudal dos rios e a biomassa 
para atender a 

regulador de energi gua existentes 
 

 r 
de energia permite atender com simplicidade e presteza as 

5.  

da estra
despacho a gua e com pequena 

gua objetivando sempre maximizar o 
gua nos 

 

As usinas nucleares, se existirem em quantidade 
suficiente,  ao operador nacional do sistema e  
gerenciar o sistema  

                                                           
5
 

bombeada para 
exige um 

ou energia fotovoltaica. 
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o baixo impacto ambiental, mesmo 
Sabe-se, no entanto, por 

simu
existentes e 

 
plurianuais.   

Pa
b

 deve ser decidida com base nas 
peculiaridades  sem a devida 

 de  do Reino Unido.  A ideologia 
 vem, historicamente, experimentando altos e 

baixos na economia brasileira. Mesmo respeitando a ideologia 
liberal (atualmente em alta), 

 

 do Operador Nacional do Sistema 
participam representantes das empresas geradoras; o 

ONS pode ncia dessas empresas 
em detrimento do melhor interesse dos consumidores. Seria 

de carreira trabalhando em sistema aberto tipo bolsa de valores 

os representantes das empresas pudessem estar presentes, o 
 

 - Agencia Nacional de Energia 

 
geral entre fontes diferentes como no sistema atual, 

seriam alocadas cotas de fornecimento de energia que 
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, estrategicamente planejado, para garantir o 
suprimento de eletricidade ao menor p
minimizando o impacto ambiental.  

ssor 
 

ograma Computacional New 
Wave 

, deste modo, 
es) produtoras de eletricidade

interessa se trata - se 
Esta frase revela a 

istema 
Integrado Nacional. Ela sintetiza a miopia de um gerenciamento 

o comportamento anual e plurianual do sistema objetivando a 
 

No Brasil, o atendimento 
continuo  pode ser entendida como sendo a 
energia produzida pelas hidro , usando a  do 

as alimentam, adicionando 
 

acrescida pela energia produzida pelas usinas termo- 
 

continua 
amente atendido com o estoque 
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 produzindo 
o remuneradas pelo retorno do investimento acrescido 

ando solicitadas a 
operar pelo Operador Nacional do Sistema recebem o adicional 

vantajoso para quem?  

-

 

O Br
esde 

Yellow Cake  do 
 

assim por todas as etapas  Nosso 

desta pequena lista. Todos os 

 

dificilment

 

continua em b -
para uso apenas ocasional (quando houver necessidade) as 

eo e  para completar 
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s do ano. Em virtude do 
, 

nucleares deve ser compatibilizado com as necessidades de 
fornecimento de energia em base de carga que assegure a 

 

O completo entendimento do conceito de utilizar o volume 
de  

 o uso 
das fontes ene . 

8. O Futuro da Energia Nuclear no Brasil  

Deve-se ter em vista que o consumo de eletricidade 
 a 

(em 50 anos) em que repetimos em 2018 o consumo de 2014. O 
es   
d  melhor forma de garantir o 
estoque regulador de  

 e usar 
usinas nuc
energia (comparando-

. As grandes 
 

A Eletronuclear desenvolveu em parceria com a COPPE, 
- em Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

de centrais nucleares no Brasil. tudo 
foram divulgadas sob a forma de palestras pela Empresa. Tal 
estudo iniciou-
atendem a uma extensa lista de requisitos (mais de dois mil) 

a todos os requisitos. 
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 teria capacidade para comportar seis 
usinas nucleares tipo PWR com cerca de 1200 Megawatts que 
seriam  paulatinamente. 
que o cada usina da mesma central seria 
defasado 

minimizar e cada central.  

Considera-se aqui que a 
mada no planejamento 

determinados. 

Naquele estudo,  usinas dotadas 
reatores PW  

desligamento com  

calor residual de um reator nuclear depois do desligamento 
 de 2,3% 

 e decresce rapidamente ao longo de 

necessidade de existir 
 como ocorre na maior parte das 

usinas nucleares atualmente existentes. 

 Os mod
  

seja realizada  gua no 
 tornando-  

 para assegurar a 
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, cada Central Nuclear composta 
de seis usinas teria ncia total instalada de sete mil e 
duzentos megawatts e podendo operar com o fator de capacidade 
de 0,9. Cada uma dessas centrais nucleares, quando dotadas das 
seis usinas, produziria mais energia do que a soma das energias 

 da empresa 
CHESF-  ou a metade da 
energia anual gerada pela usina de Itaipu. 

 
necessariamente em aumento do consumo de eletricidade e 

 
 base d

 intensa 
 

aumentar. 

Qualquer nova usina nuclear, prevista pa , 
 

complementar 

produtoras para assegurar a garantia no fornecimento de 
eletricidade com economicidade e minimizando os impactos 
ambientais. 

programa d  A 
. Em 

termos de planejamento ene
um prazo curto. O 

grande porte produtora de energia e linha de 
 acordo a 

pratica internacional e frequentemente um empreendimento de 
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longo prazo vem sendo sucessivamente adiado pelo Governo 
Federal. 

Para o importante setor nuclear torna-  

a Usina Nuclear Angra 3 da 
 

2. Decidir   
duas centrais nucleares, com a p , selecionando 
sua  s nos 
estudos realizados pela COPPE e a Eletronuclear que sejam mais 
convenientes para atender as necessidades do Sistema Integrado 
Nacional. Com isto, 

. 

3. Decidir, 
de um planejamento global, idealmente

ustear, ao 
menos parcialmente, a  usinas nucleares com a 

 da estatal 
 e descomissionamento das 

usinas nucleares6.   

4. 

 para estocagem, em 
longo prazo, de  queimado. Este novo 
conceito de estocagem concebido na Eletronuclear permite 

                                                           
6
 , em uma mesma central existem 

diferentes financiadores compradores de blocos de energia futura a ser produzida em uma mesma 

a energia a 
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utilizado em todas as centrais nucleares brasileiras com total 

ral e permitindo monitoramento seguro, simples, 
constante e de 

rejeitos nucleares em grandes profundidades em locais 
is que foi preconizado durante a 

 
 e conte com 

 

5. Aprimorar - 
cleares do Brasil 

de dez anos sejam 
nuclear para alimentar as usinas nucleares que estiverem em 
f . 

6. Ampliar a responsabilidade da INB para ser 
encarregada do tra
nuclear queimado dos reatores e posteriormente, quando for 

7, e manter a estocagem 
monitorada dos rejeitos usando o provavelmente as mesmas 

nuclear queimado.  

7. A CNEN - 
- 

Brasileiro e

                                                           
7
 com 

05/12/2018) e tem o 

importante na fase atual.  
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8.  

9. Incluir nas respo

Yellow Cake 
que as mineradoras que operam 

 

  10. Dar prosseguimento ao programa de submarinos com 

desenvolvimento em Aramar.  
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