
Os desafios e as 

oportunidades da 

utilização da Energia 

Nuclear no Brasil 



Cenário Mundial

O mundo passa por grandes transformações que 
vão do crescimento de renda e das populações à 
mudanças no modo de produzir, consumir, se 
locomover e se relacionar.





A tendência mundial

Cada vez mais o mundo necessita

de mais energia para atender a

estas demandas

O consumo mundial de

eletricidade irá aumentar

exponencialmente nos próximos

anos, especialmente nos países em

desenvolvimento

Consumo mundial de eletricidade por região



A tendência no mundo

Nuclear



Segundo estimativas da Agência Internacional de Energia, até 2040 os 
investimentos em energia nuclear devem somar US$ 1,1 trilhão

2030



Adaptação ao novo mercado de energia
Mudança climática e nova regulamentação

Acordo COP 21 (Paris, 2015)

Aumento do limite da média da temperatura global em 

2°C até 2100
Compromisso do Brasil

43% de redução 2030 vs 2005

Mais que uma necessidade ambiental, o controle de 

emissão de CO2 poderá ser também será uma 

necessidade econômica com a implementação da taxa por 

emissão de CO2

• O Brasil precisa encontrar formas de responder a esses desafios com soluções capazes de 
atender às crescentes necessidades de eletricidade, respeitando os novos objetivos e 
restrições ambientais

Emissões no Brasil em 2015

1,6 bilhões de tons de CO2e

Meta do Brasil para 2030

1,15 bilhões de tons de CO2eq



A geopolítica da Energia de baixo Carbono

A transformação que também mudará a dinâmica
de poder entre as nações e novos arranjos de
segurança internacional serão necessários para
manter a paz entre as potências que disputam
vantagem na próxima era da energia de baixo
carbono.

Leonam



A tendência no Brasil

Em 2026, o consumo de

eletricidade no Brasil será

72,3% maior que em 2005 ou

44% maior que em 2016!

Fonte: PDE 2026 - MME / EPE
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A tendência no Brasil

Evolução da demanda de eletricidade do 
Brasil (1990-2014) 
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• Desaceleração econômica do Brasil diminuiu o consumo de eletricidade em 2015 e 
2016, a demanda de eletricidade dobrou desde 1990 e continuará aumentando com o 
retorno do crescimento econômico;

• O Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir os níveis de consumo per-
capita de eletricidade de outros países em desenvolvimento e desenvolvidos.



A tendência no Brasil





Geração Eólica no Nordeste







Linhas de transmissão no
PDE 2026



ENERGIA DE BASE
Oportunidade?



Base hídrica chegando ao limite 
de sua competitiva

Condições hidroenergéticas 2018



Transição de Hidro para Térmica

Necessidade de aumento da geração térmica para garantir o fornecimento e permitir o

crescimento intermitente de outras fontes intermitentes tais como a solar e a eólica.

Geração de eletricidade no Brasil: Crescimento de fontes fósseis
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Térmica a Gás: Caminho para a 
Geração de Base?



Este preço do GNL será manterá?



Será que teremos um Novo Olhar?

15/08/2018 - País precisa de
Angra 3 e hidrelétrica, diz
Pepitone Por Daniel Rittner | De
Brasília A retomada dos leilões de
grandes hidrelétricas com
reservatórios e a conclusão da
usina nuclear de Angra 3 fazem
parte da lista de iniciativas que o
novo diretor-geral da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), André Pepitone,
defende.

PODER 360

14.ago.2018 - 7h00
Retomar a construção de Angra 3 é
imperativo para o Rio
Mais de R$ 7 bilhões já foram gastos.
Estado tem maior desemprego do
Sudeste.
Leia texto de Adriano Pires e Gustavo de
Marchi



EMISSÕES DE CO2

Energia de Base



Quais as opções térmicas no Brasil para manter 
o baixo desenvolvimento de emissões de CO2? 

NUCLEAR

Urânio

12 gC02eq/kWh

GAS

Gas

490 gC02eq/kWh

PETRÓLEO

Oil

733 gC02eq/kWh

CARVÃO

Lignito

820 gC02eq/kWh

Bagaço de cana

BIO-
ENERGIA

Tops e folhas

230 gC02eq/kWh

Entre as fontes térmicas, Nuclear e Biomassa apresentam a menor emissão 

de carbono e podem ser consideradas fontes limpas !



ENERGIA RENOVÁVEL
PDE 2026



Expansão Contratada até 2026



eólicas

Atualmente o Brasil dispõe de 419 parques eólicos, totalizando
10.268 MW em terra (onshore), distribuídos principalmente, no
Nordeste e no Sul do país (ANEEL, 2017; ABEEÓLICA, 2016a).

A expansão eólica no PDE 2026 prevê a inserção de 18.451 MW
adicionais de potência. Só há expansão contratada para os três
primeiros anos do horizonte decenal.

Área total dos parques eólicos por potência instalada (km2/ MW)
0,18 km2/ MW. Área total dos parques eólicos (km2) 3.321



Fotovoltaicas

Foi contratado 2.636 MW de suprimento de energia elétrica (EPE, 2016 -
expansão contratada do horizonte decenal do período 2017-2019), que
somados a uma expansão indicativa (período 2021-2026) de 6.000 MW,
totalizam 8.636 MW planejados para o decênio.

No horizonte decenal, considerando as usinas contratadas e a expansão 
indicativa, estima-se 213,3 km² de área ocupada por plantas fotovoltaicas 
e uma relação de 0,02 km²/MW. 

Observa-se, por meio da localização das plantas fotovoltaicas previstas nos 
primeiros anos do decênio, que os municípios do semiárido nordestino 
concentram a maior parte dos empreendimentos contratados (cerca de 
2/3 da potência).



Leis de incentivos 
governamentais na energia solar



ENERGIA RENOVÁVEL
É tão limpa quanto pensamos?



A energia renovável é tão limpa 
quanto pensamos?
De Viktor Katona - 23 de agosto de 2018

A energia dos combustíveis fósseis tornou-se, compreensivelmente, o pombo de argila
dos ambientalistas nas últimas décadas - ......

Mas é importante reconhecer que as empresas de petróleo e gás não são as únicas
culpadas, com todos os tipos de produção de energia levando a danos ambientais de
uma forma ou de outra.

A narrativa de energia "limpa" que é tão frequentemente pressionada por
defensores da energia renovável pode não ser tão limpa quanto você pensa.

Este não é um grito de guerra contra as energias renováveis, a 
comunidade de energia precisa de energias renováveis, ....



A energia eólica

• A energia eólica é considerada a fonte de energia renovável mais atrativa
comercialmente sob as condições atuais do mercado.

• É bastante comum ouvir que os parques eólicos são uma praga na paisagem,
mas essa queixa não tem qualquer significado ambiental. O ruído, por outro
lado, pode ter um impacto tangível no meio ambiente. As plantas eólicas
atingem um nível de pressão sonora de 90-100 decibéis.

• Estudos científicos sugerindo que a exposição a esse nível de ruído levará a
aborrecimentos, distúrbios do sono, dores de cabeça, ansiedade, depressão e
disfunção cognitiva.

• No entanto, seria muito difícil convencer as aves de que manter seus habitats
tradicionais e rotas de migração não é mais desejável. Em média, cada turbina
mata de 1 a 15 aves por ano, dependendo das condições e da tecnologia
utilizada. Só na Escócia, entre 40.000 e 50.000 papagaios-do-mar.



A energia solar

• Quando se trata de segurança aviária, a energia solar tem uma reputação
similarmente ruim (estatísticas corroboram a suposição de que as usinas
solares levam a mais mortes aviárias do que as usinas eólicas). Vigas solares
que emergem da luz direta do sol em usinas solares concentradas são bastante
perigosas para pássaros, morcegos e insetos quando eles as inflamam no ar.

• Futuras usinas solares provavelmente serão equipadas com impedimentos
acústicos ou quimiossensoriais para afastar pássaros ou morcegos, privando-os
ainda mais de habitat. Talvez seja para melhor, dado que ácidos são
usados para limpar a superfície dessas enormes fazendas.

• Além disso, a instalação de usinas solares de grande porte leva, em muitos
casos, a mudanças nos padrões de temperatura e precipitação, que por sua vez
afetam negativamente os habitats naturais e levam à degradação do solo.

• Os painéis solares são feitos de materiais terra rara, que a sua extração na
natureza gera um grande volume de particulados radioativos na atmosfera.



A energia hidroelétrica

• Os especialistas em energia hidroelétrica conseguiram
mitigar, embora não totalmente, seus impactos
negativos - as mortes de peixes foram reduzidas em
cascatas e escadas de peixes, baixos níveis de oxigênio
dissolvido foram atenuados pela introdução de injeções
de vários níveis e aeração de turbinas.

• Apesar do progresso significativo, 2 a 3 por cento dos
peixes ainda são esmagados pelas turbinas das
hidrelétricas.



É UMA FONTE LIMPA, 
SEGURA E COMPETITIVA

Nuclear: 



Nuclear, sustentável e ...

... Energia eficaz ... Área reduzida a 
ser utilizada

Fonte: NEI Data

O gráfico representa área aproximada utilizada por cada fonte, 
considerando a produção de energia anual equivalente uma planta 

nuclear de 1.000-MW

• Ao contrário de outras fontes de energia renováveis, a energia nuclear não
depende do clima e registra um fator de capacidade muito maior que poderia
compensar a sazonalidade da energia hidrelétrica no Brasil;

• Comparada à solar e eólica, a tecnologia nuclear utiliza uma área reduzida e pode
ser instalada mais próximo dos centros de consumo. Hoje área total dos projetos
de eólica e solar, corresponde a 5.382 km2. O Estado de Sergipe possui 21.900
km2, ou seja, 24,6% da área do Estado.

Fator de capacidade(%)



Urânio: um combustível econômico 
e disponível no Brasil

Equivalência energética

• O Urânio enriquecido tem uma densidade de energia muito maior do que
outras fontes térmicas;

• O Brasil domina todo o ciclo do urânio e possui a 6ª maior reserva do mundo.



Disponibilidade de urânio e aspectos 
estratégicos
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Sta Quitéria 0 0 0 0 893 1006 1092 1148

Caetité Subterrânea 0 0 0 160 380 380 380 380

Caetité Céu Aberto 70 250 204 231 270 270 250 250 250 250

Caetité Céu Aberto Caetité Subterrânea Sta Quitéria

Measured indicated Inferred Total

Caetité/Lagoa Real 94.000 6.700 100.770

Santa Quitéria 91.200 51.300 142.500

Others 31.500 26.600 66.100

Total 224.700 84.670 309.370

Prognosticated: Pitinga (AM): 150.000                                        Rio Cristalino (PA): 150.000

Speculative: 500.000

Tons U3O8
Deposits

Caetité / Lagoa Real

Quadrilátero Ferrífero

6ª maior reserva mundial e apenas 30% do território prospectado



Aspecto estratégico e tecnológico
O Brasil domina todo o ciclo nuclear

Atuação nacional em toda a cadeia de Urânio:

Conversão

INB

U235 enriquecido

Marinha Brasileira/ INB

Elemento combustível

INB

Mineração (Yellow cake)

INB

Reconversão

INB

Pastilhas de 

Urânio

INB

Geração de eletricidade

Eletronuclear

Angra 1, 2, 3



Energia nuclear: por uma 
eletricidade competitiva

• A geração de energia nuclear é considerada uma
das mais baratas;

• Ao contrário do óleo e do gás, os custos da
geração de eletricidade nuclear são previsíveis
pois são conhecidos no início de um projeto e
não são tão sensíveis ao combustível ou às
emissões de CO2;

• Especialmente no Brasil, onde o acesso a
combustíveis fósseis é difícil e resultaria na
dependência a outros países;

• A França, que tem a maior parte da energia
gerada por fonte nuclear, tem o menor preço da
eletricidade na Europa. O Brasil é o terceiro mais
caro no mundo;

• Nuclear permite o desenvolvimento econômico e
da força de trabalho, criando 3 vezes mais
empregos locais que as tecnologias
concorrentes.



Nuclear, a produção de 
eletricidade mais segura

Fonte: The Next Big Future, 2016

• Nuclear é a tecnologia de geração
de energia com o menor número de
mortes/TWh produzido e a mais
controlada :

• Normas de segurança da AIEA: estrutura
para proteger as pessoas e o meio
ambiente;

• Temas sensíveis monitorados por
convenções internacionais;

• O apoio da AIEA em cada etapa do
programa nuclear garante o mais alto
nível de segurança.



Nuclear, uma energia limpa... Com 
pouco combustível empobrecido

Um reator LWR de 1000 MWe produz a cada ano : 

20 m3 (27 toneladas) de combustível usado por ano, o 
que corresponde a um volume de descarte de 75 m3 

após o encapsulamento
200-350 m3 LLW e ILW (direto e indireto) 

• A energia nuclear produz pequeno volumo de resíduos em comparação com
outras fontes térmicas;

• O Brasil tem capacidade e conhecimento para armazená-los de forma segura e
eficiente .



Desenvolvimento Macro Econômico

Macro-Economia

Segundo a PwC, o programa nuclear poderia gerar um
aumento significativo (1,5%) no PIB brasileiro, apesar de
investimentos;

Na França, o valor anual gerado por um reator :

• Durante a construção: 660 M €

• Durante a operação (60 anos): € 550 milhões

Para um programa nuclear de 4 a 8 GW, estima-se uma
receita anual para as comunidades locais entre 80 e 300
milhões de euros

The Flamanville 3 EPR in May 2017

Almirante Álvaro Alberto Nuclear Central

Reforço do programa nuclear 

brasileiro permitiria uma enorme

desenvolvimento económico e 

regional



Projetos nucleares promovem 
educação e emprego

Prevê-se que uma NPP dure 60 anos, de modo que um investimento

na educação é um investimento na futura força de trabalho qualificada;

No projeto HPC, EDF Energy trabalhou com mais de 150 escolas locais

A construção e operação das centrais nucleares requerem uma força de

trabalho técnica altamente treinada;

No projeto HPC, foram investidos 15 milhões de libras em capacitação.

Uma usina de 1.000 MW gera entre 400 e 700 empregos permanentes por planta;

Mais de 5.000 trabalhadores no pico das obras

Educação

Habilidades

Jobs



Nuclear: Fonte de Energia

Limpa, 

segura

competitiva e

sustentável 


