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Sumário 

A partir do ponto de vista de que a energia nuclear ainda 

tem ua papel importante a ser cumprido dentro do cenário 

energético mundial e nacional, o trabalho tenta analisar algumas 

das características da crise em que o setor mergulhou. 

Analisado os principais elementos da crise, propoe-se a 

necessidade de uma ampla revolução tecnológica no gerenciamento 

da energia nuclear, procurando apresentar, em especial, ae 

potencialidades que podem advir dos chamados reatores nucleares 

de pequeno e médio porte - de 100 Mw(e) a 300 Mv(e). 

Discute-se, no final, como que o Drasil pode retirar amplos 

benefícios desta nova concepção de reator nuclear, Justificando, 

assim, a adoçSo desta concepção como o novo padrSo tecnológico 

para se pensar e planejar a energia nuclear no país. 
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t-^ucgo « " - " ' " * Tecnologia Huclear Atual 

A energia nuclear ocupa, hoje, posiçSo de destaque na 

oeraçSo elétrica mundial, sendo responsável por 15 a 16X de toda 

a r a d o de eletricidade no mundo. 0 quadro número 1 apresenta a 

distribuição deste total de capacidade instalada em termos dos 

países possuidores de reator nuclear. 

Apesar disso, a energia nuclear enfrenta, nos dias atu&is, 

momentos críticos de sua história. Mesmo que, tecnicamente, os 

acidéies mais severos como Tree Hi 1 es Island e Chernobyl nSo 

tenham posto realmente em questão o conceito de segurança dos 

reatores nucleares, os quais, quando bem operados, continuam uma 

fonte de energia segura, vê-se que a energia nuclear perdeu sua 

credibilidade popular. 

0 que se observa é uma tendência mundiel de a opinlSo 

pública nSo aceitar argumentos técnicos demonstrando a segurança 

dos reatores nucleares e a baixa probabilidade de acontecer outro 

acidente de grandes proporç8es. 

A idéia de que um reator nuclear só se Justifica quando 

apresenta altos ganhos de escala - cerca de 1000 MUe ou mais -, 

fez com que os países industrialmente avançados e seus grandes 

fabricantes abandonassem os conceitos de pequenos e médios 

reatores. 

Os grandes reatores, pelo baixo custo de energia, operariam 

na base dos sistemas elétricos, deslocando as demais opções 

energéticas baseadas em combustíveis fósseis para o atendimento 

de ponta ou carga intermediária. 0 quadro número 2 apresenta uma 

análise comparativa entre os custos de energia nuclear e os 

custos de energia gerada a partir do carvão para os principais 

países desenvolvidos. 

Entretanto, se antes n3o havia dúvidas da vantagem econômica 

dos ganhos de escala com reatores cada vez maiores, os problemas 

crescentes em se atender normas de segurança cada vez mais 

rígidas e as dificuldades de licenciamento elevaram os custos 

diretos e criaram atrasos no tempo de construção desses reatores. 

Novamente a opinlSo publica se levantou com ferocidade 

contra a energia nuclear; foram muitos os casos em que gastos 

previstos de US6 600 milhões cresceram exponenci ai mente 

terminando em USO 6 biIhões,foram muitas as experiências onde se 

previam cinco anos de construção que se extenderam por quinze 
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for»» a industria nuclear te» que superar previsões 

e prazos de construção irreais se quiser sobreviver. 

Alterações de legislação e regulamentações que trata» do 
b a potencial de furto do nücloo viera» influenciar 

diretamente nos custo» dos reatores e» construção ou em 

planejaa)ento. 

Hoje. qualquer projeto de reator nuclear necessita de 

viste»as sofisticados e redundantes de segurança e refrigeração 

d* emergência. Pelo menos dois sistemas independentes de 

desligamento do reator, dois sistemas independentes para reaoçao 

de calor residual (sendo que a»bos, isoladamente, seja» capazes 

de re»over a totalidade do calor 'residual), sistemas de contençlo 

capazes de resistir à pressão e temperatura geradas em acidentes 

severos como perda de refrigerante (LOCA) ou fusão de núcleo. 

Por outro lado, dos reatores atuais, aqueles com capacidade 

abaixo de 800 Hue dominam a lista como os de melhor desempenho, 

enquanto os grandes reatores de mais de 800 My ocupam os piores 

postos dest a 1i st a. 

Se se considerar, finalmente. a relação da energia nuclear 

para co» os países e regiões menos desenvolvidas, é opiniSo geral 

que a maioria dos grandes reatores ali instalados tornaram-se 

inapropriados aos pequenos sistemas elétricos das mesmas, pois 

sua instalação provoca grandes descontinuidade? de capacidade 

instalada. 

Existe uma regra da engenharia que a melhor estratégia para 

se evitar "black- outs" é que nenhuma unidade geradora instalada 

em um sistema elétrico venha a suprir sozinha mais do que 15% do 

total da carga elétrica do sistema. Isto faz com que os reatores 

padrSes de hoje - 1000 Hwe ou mais - sejam completamente 

inadequados para países e regiões menos desenvolvidas. 

Movas opções tecnológicas pars a Energia HueIear 

Dos pontos acima apresentados, deduz-se que existem raz&es 

suficientemente fortes para incentivar os esforços de 

desenvolvimento da tecnologia nuclear. 

A primeira impressão que parece soar como a evolução 

tecnológica mais promissora refere-se aos reatores "breeders". 

H»o parece, entretanto, que, com • sobre*oferta de energia 

elétrica hoje existente a nível mundial e com o baixo custo do 

urânio, estes reatores venham a ter um desenvolvimento acelerado 



na direct de soa Industrial izaç«o. Pelo que tudo in^ca ainda 

haverá tempo par. que .s pesquisas avancem um pouco mais no 

sentido de redução de custo, e complexidade desses reatas. 

O avanço tecnológico, entretanto. pode segiwr outros 

caminhos. Uma primeira opção refere-se aos esforços desenvolvidos 

na direçlo dos chamados "advanced reactor", ou seja. cs APUR e 

JtDUR. os quais Já incorporam conceitos bastante modernos de 

•egurança. Meste trabalho, o que se pi etende e apresentar como 

nova geraçSo de reatores nucleares a concepção de reatorer de 

pequeno e médio porte --. com capacidade instalada de 100 a 5O0 Mw ^ 

- reatores que possam ser seguros, eficientes, econômicos, com 
* 

integridade ambienta) e praticidade. 

Torna-se necessário definír-se uma revoh ç3o tecnológica 

capaz de acompanhar os prcviessos sociais hoje e» andamento. Além 

do mais, a retomada do conceito de reatores de 200 a 500 Mw - que 

havia sido abandonado no início dos anos 70 - poderá trazer a 

tecnologia nuclear para o alcance dos p»fses c'o terceiro mundo. 

No final de 1985, em estudo preparado pela IAEA detectou-se 

pelo menos 23 projetos em desenvolvimento de 17 fabricantes na 

direçào dos pequenos e rédios reatores nucleares ' conforme 

mostra o quadro número 3 com os prirei pais projetos em 

andamento). 

De uma forma gera), estes projetos derivavam de três 

estratégias de desenvolvimento principais: 

- reatores desenvolvidos a part»r da concepção de se 

utilizar em pequena escala desenhos análogos aos do^ 

grandes reatores tradicionais e uttliz?ç3o de 

tecnologias similares. 

- reatores desenvolvidos a partir de uso *•.. pequena 

escala dos desenhos análogos dos reatores grandes, 

porém com sensíveis alteraçSes tecnoló-gicas. 

- reatores gerados a partir do desenvolvimento de novos 

projetos. 

Alguns desses projetos Já procuram adotar um» cc-;epç«o que 

os caracterize como inerentemente seguros, ou seja, graças As 

próprias características do reator, haveria v * virtual 

impossibilidade física de fusSo do nüeleo. Obscrvj-se que, de 

forma geral, todos os projetos levantados visa» utljízar os 
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conceitos de pequenos e médios reatores no intuito de revalorizar 

certos princípios, abandonados pelo setor nuclear atual. 

Seguindo as proposições e Justificativas de seus fabricante, 

pode-se resumir as seguintes intensOes e perspectivas: 

(i) a ênfase em se diminuir o tempo de construção dos reatores, 

com evidente diminuição de custos; 

(ii) a busca por um alto nível de padronização para permitir pré-

fabricaçSo das unidades e padronização dos licenciamentos com 

reduçSo de custos. 

<iii) esforços de .satisfazer critérios de compromisso pela 

utilização de sistemas, compone'ntes e conceitos comprovada mente 

capazes de assegurar economic idade e segurança na operação da 

planta. 

(iv) melhor compatibilidade com sistemas elétricos menos 

desenvolvidos, com pequenas taxas de crescimento de demanda na 

rede, envolvendo, portanto, venores riscos de investimento diante 

das incertezas na projeção de demanda. 

(v) a viabilidade de opera-3o em regiSes isoladas, incluindo um 

alto grau de automação inclusive equipamentos para perda de carga 

e "self-powered Start-up". 

(vi) conceito de reator inerentemente seguro. 

(vii) construção modular e possibilidade de transporte e remoção. 

Algumas considerações podes mer tecidas com relação às 

propriedades acima. Parece evidente que as tecnologias de 

pequenos e médios reator»•* possam levar a uma queda significativa 

c.o custe de capital por Kw instalado, o que compensaria as 

deseconomias de escala í/picas nestes reatores. 

Igualmente evident*, é que não adianta nada a criação e 

desenvolvimento de tecnologias com segurança, se, todavia, a 

percepção pública dos riscos nSo lhes garantir que estão seguros. 

Os novos projeto» e arqueteturas de reatores nucleares têm 

de considerar esta percepção publica como uma variável real e de 

grande peso nos processos de decisSo. A possibilidade de 

ocorrência de uma nova Chernobyl não pode m^r reduzida a níveis 

mínimos de probabilidade de ocorrência, a ponto de serem 

impossíveis de serem estimados, na verdade ela precisa cair 

realmente a zero. 

É neste sentido que o conceito de reator inerentemente 

seguro é radical. Um reator deste tipo envolveria um sistema de 
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refrigeração muito menos complexo e caro, nSo necessitando, 

provavelmente, elementos de emergência. Estuda s*e a possibilidade 

de se empregar combustível nuclear com menor densidade de 

potência. Estima-se que 40X das mais de 30.000 válvulas, 

tipicamente encontradas em um reator pressurizado, podem ser 

ei iminadas. 

Um novo conceito de construção de reatores nucleares se 

desenha. As fábricas de montagem permitiriam a introdução de 

conceitos como pré-fabricaçSo e pré-1icenciamento, além do que 

poder-se-ia reduzir os problemas -de qualidade dos equipamentos, 

através de rigorosos controles >de qualidade e pré-1icenciamento 

de fornecedores dos equipamentos padronizados e componentes 

modu1 ares. 

Hoje, os canteiros de obras de um reator nuclear têm 

constituído enormes dificuldades para a industria nuclear. Uma 

parte significativa dos custos de todos os equipamentos e 

materiais, assim como do trabalho de engenharia refere-se aos 

custos com taxas de transporte até o canteiro de obras. 

Imagina-se a concepção de reatores modulares onde cada 

modulo poderia ser seqüencialmente adicionado a uma planta Já 

existente, aumentando a capacidade instalada através de 

incrementos de 00 a 100 Mv, diminuindo em muito os chamados 

riscos de al<~>caç2o de uma unidade geradora. 

0 conceito de reator inerentemente seguro 

0 conceito de reator inerentemente seguro necessita um 

tratamento especial neste trabalho, pois ele é a ferramenta 

básica para a reconquista da confiança pública perante a energia 

nuclear. 

A segurança de um reator nuclear 4 definida ou conquistada 

através de quatro fundamentos principal*: 

<i> segurança dependente somente do coeficiente de reatividade, 

do Efeito Doppler e das leis naturais-, 

(li) segurança advinda do uso de equipamentos passivos ou ativos; 

(lit) segurança na resposta rápida para remoçSo de calor residual 

após detectado um acidente; 

(iv> segurança por contenção, ou seja, características, 

equipamentos e aç5es que procurem prevenir a emisslo de produtos 

radioativos para o meio ambiente. 
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Nos reatores tradicionais, do tipo LUR prevalecem os itens 

(li), prevalecendo elementos ativos, <iii> e (iv), sendo 

dependentes da intervenção do operador. A id*ia dos reatores 

inerentemente seguros é basear a sua segurança fundamentalmente 

nos itens (i), (ti), porém apenas com elementos passivos, e (iv), 

apresentando refrigeração passiva da contenção. Desta forma, os 

reatores tradicionais e os reatores inerentemente seguros diferem 

entre si pelo grau de dependência em relação aos quatro itens de 

segurança acima. 

Esta diferença .ê decisiva enquanto filosofia de segurança. 

Tor causa desta diferença na fi'losofia de arquitetura da planta, 

ê que n3o se deve submete-las a comparações. Enquanto nos 

reatores tradicionais a análise de segurança se faz por estudos 

estatísticos de análise de riscos sobre os equipamentos, torna-se 

necessário definir novas metodologias para a análise de segurança 

dos reators i nerentement»- r-- .rc •?. 

0 que se deve pensar, agora, é definir alguns requisitos 

mínimos capazes de caracterizar um reator como inerentemente 

seguro: 

A) os sistemas de segurança naturais do tipo (i) devem 

ser capazes de desligar o rator sob qualquer ocorrência 

anormal nas condições de operação. £ preciso garantir 

que mesmo em condições de acidente extremo, as manobras 

de operação do reator sejam simples, ou seja, o reator 

deve operar relaxado, sem necessitar a interferência de 

operadores. 

D) mesmo em condições de acidentes, os sistemas de 

segurança acionados por equipamentos passivos têm de 

ser suficientes. Estes equipamentos devem garantir a 

retirada do calor residual e devem, no futuro, eliminar 

a necessidade de sistemas redundantes de segurança. 

C) sistemas que garantam mínima dispersão de elementos 

radioativos na atmosfera, mesmo em condições de 

acidente, principalmente de gases que sao produzidos no 

acidente (em um passo mais a frente isto deveria ser 

garantido mesmo sem sistemas de contenção, garantindo-

se a ní© ocorrência de danos ao combustível). 
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Enquanto não ee executar peequieae e expe-r ifaentoe ** 

protótipos, as expectativas acima s3o apenas esperanças a serem 

confirmadas. Ceja como for parece certo que simp!ificações 

significativas poder3o ser conseguidas já para uma próxima 

geração de reatores, fazendo com que consigam melhoras 

econômicas. 

Pode-se afirmar que, das várias concepções, hoje 

desenvolvidas no mundo inteiro, há algumas tentativas próximas de 

se materializarem em, ao menos, um reator experimental, podendo 

se citar o projeto AP600 da Uestinghouse e EPR1 (norte-americano) 

e o projeto NPDOO da FRAMATOME e TECHIN1CATOME (francês). Pode-se 

prever que há clara? possibilidades que reatores inerentemente 

seguros ou as novas gerações de reator nuclear venham competir 

com os reatores correntemente utilizados. 

Mesmo sem se atingir a condiçSo de segurança inerente, os 

reatores da próxima geração, com novos conceitos, Já ter3o amplas 

possibilidades de serem aceitos pela sociedade como reatores 

comerciais do ponto de vista de segurança, operacional idade e 

economi a. 

A viabilização de Reatores de Pequeno e Médio Porte 

Apesar da potencialidade desta revolução tecnológica do 

setor nuclear, a opinião publica ainda é cética com relação a 

qualquer virtude da energia nuclear e relutante em aceitar' a 

viabilidade de reatores nucleares, enquanto os governos têm se 

mostrado relutantes em assegurar e apoiar este desenvolvimento. 

O Governo dos Estados Unidos continua proclamando que os 

tradicionais reatores de água leve oferecem as melhores 

expectativas para a industria nuclear, e dedica seus principais 

esforços tecnológicos no desenvolvimento dos "advanced". Em 1987, 

o Departamento de Energia cortou verbas para o desenvolvimento do 

HTGR - um pequeno reator refrigerado à gás, de alta temperatura e 

alta eficiência na geração de eletricidade, que seria igualmente 

apropriado para geraçSo de vapor e processos industriais em 

sítios fechados -, além do desenvolvimento de outros reatores 

avançados. 

Tudo indica que pequenos e médios reatores somente poderão 

ter alguma chance se não apresentarem custo de capital específico 

( em USC/Kv instalado) muito acima do que é comum para grandes 

reatores. 



A princípio, esta possibilidade e bastante grande. Já que, 

logo de início, a facilidade de financiamento de um reator de 

pequeno porte exige um montante de recuros bastante menor, 

reduzindo f*enrti velmentr» os cuntors finance Iron do sua Instalação. 

A questSo é saber quais as possibilidades técnicas desta 

reduçSo de custo. Para se efetuar este estudo é preciso definir 

algumas questões metodológicas. 

Os custos de capital de um reator de pequeno porte nSo podem 

ser obtidos apenas pela reduçSo de escala de uma planta de grande 

porte de referência. As conclusões que costumam ser tiradas de 

estudos de ganhos de escala, que definem coeficientes de escala 

em cima de uma planta de referência, determinando o custo com 

relaç3o ao tamanho da planta, somente s3o válidas quando os 

estudos s3o aplicados a pequenas variações de até 10% ao redor áo 
tamanho de referência. 

Cstes estudos n3o podem ser aplicados indiscriminadamente 

quando se considera uma faixa de variação entre 1000 MUe 

típicos de reatores de grande porte - e os 200 a 300 MWe - dos 

reatores de pequeno e médio porte ~, pois existem 

descentinu idades tecnológicas que nSo podem ner detectadas a 

partir de estudos simples de correlação custo/escala. 

Pelo que Já ficou claro, o conceito de pequeno e médio 

reator nuclear deve introduzir novos arranjos de sistemas e 

componentes que permitam a obtenção de benefícios particulares. 

Entretanto, ainda que se mantenha o mesmo desenho básico que hoje 

existe para grandes reatores, muitos dos componentes utilizados, 

quando s3o tratados em diferentes escalas, exigem modificações 

técnicas, diferentes custos de fabricação etc. 

0 grande problema dos reatores de pequeno e médio porte é a 

perda de escala, a necessidade de manter custos de capital baixos 

o suficiente para que estes reatores possam competir com outras 

alternativas de combustível fóssil. Isto requer que o custo de 

capital específico de pequenos e médios reatores não se situe a 

mais de 30% do custo de capital específico dos grandes reatores. 

No escopo deste trabalho, o que se pode fazer é levantar 

algumas idéias e conceitos que parecem embasar e Justificar as 

expectativas favoráveis ao conceito de pequeno e médio reator 

nuclear; 

(1) a maximJzaçSo da eficiência térmica e a minizaçSo do custo do 

ciclo do combustível nlo s3o os problemas principais para os 
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pequenos e médios reatores nucleares. 0 custo do ciclo do 

combustível sofre muito pouco ganho de escala. 

(2) na solução dos problemas dos reatores de pequeno e médio 

porte tem se tentando nSo extrapolar as mesmas soluções 

específicas dos grandes reatores, buscando-se conceitos e 

arquiteturas específicas. 

(3) a tendência é de se desenvolverem unidades altamente 

automatizadas, capazes de ficarem o menos possível expostas a 

erros humanos. Já incorporando os principais conceitos de alta 

tecnologia. 

(4) para pequenos e médios reatores pode-se desenvolver o projeto 

completo, antes de se começar a construção da planta, o que torna 

possível uma diminuição e um melhor controle do tempo de 

construção, além de maior precisão na estipuIaçSo dos custos e 

alocação dos recursos. 

(5) o uso de componentes passivos inerentemente seguros permite 

tanto a redução dos custos de capital, como o aumento da 

aceitação pública. 

Reatores de pequeno e médio porte no cenário brasileiro 

A opção nuclear brasileira, no passado, foi baseada na 

importação de tecnologia e implantação de grandes reatores 

nucleares na faixa dos 1000 Hw(e), além das tentativas de 

obtenção do domínio completo do ciclo do combustível. 

0 Programa Nuclear estabelecido Junto com a Alemanha 

Ocidental formulava a necessidade de um numero excessivamente 

alto de reatores nucleares, Justificando o raciocínio a partir de 

dados inadequados tanto para a previsão do crescimento econômico 

do país e a correspondente demanda por energia elétrica, como na 

avaliação dos recursos hídricos disponíveis para geração de 

eletricidade. 

Hoje, e a curto prazo, parece evidente que a energia nuclear 

não se fará necessária na matriz energética brasileira. 

Entretanto, o que se precisa definir são os potenciais 

energéticos para o desenvolvimento de médio prazo. 

Uma rápida passagem sobre as tecnologias disponíveis e 

aquelas que podem se viabilizar técnica e economicamente em médio 

prazo indicam um potencial muito grande para si energia nuclear. 

Fusão nuclear, energia eólica, energia solar etc não deverão 

estar disponíveis para todo tipo de aplicação nas próximas 
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décadas. Por outro lado, • utilização da biomaesa precisa ainda 

vencer passos decisivos para o desenvolvimento de técnicas de 

manejo florestal ou outras culturas energéticas. 

As opções que se abrem são: ou permanecer no mesmo processo 

de importação de tecnologia nuclear - cujas experiências recentes 

foram bastante dolorosas -, ou, então, definir um novo padrão de 

desenvolvimento da tecnologia nuclear, aproveitando os avanços e 

conquistas tanto do Programa Nuclear com a Alemanha, como do 

chamado "Programa Autônomo". 

Esta novc\, opção nuclear^ j>assa necessariamente pelos 

Institutos de Pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear, 

pelas universidades e pela engenharia e industria nacional, 

capacitando o país para, no devido momento, fornecer uma 

tecnologia nuclear "autônoma" e adaptada às nossas reais 

necessidades energética?. 

Na prática, esses esforços visam desenvolver no país a 

capacidade de construção e operação de pequenos e médios reatores 

nucleares, bem como o desenvolvimento de uma pequena industria do 

ciclo do combustível. Em primeiro lugar porque isto beneficia o 

domínio da tecnologia nuclear, porém, mais do que isto, 

estaremos, como pôde ser visto neste trabalho, desenvolvendo 

conceitos que estão sendo retomados a nível mundial, 

representando o que há de mais moderno na tecnologia nuclear. 

Finalmente, vale ressaltar, que o desenvolvimento 

tecnológico da energia nuclear passa, necessariamente, pela 

construção, a médio prazo, de uma usina nuclear de pequeno ? 

médio prazo, para tanto é importante que se definam regiões 

prováveis no território nacional onde a energia nuclear possa ser 

competitiva, t fundamental que os órgãos planejadores, as 

universidades e as entidades ligadas ao setor nuclear se preparem 

para direcionar a concepção de uma nova política nuclear, e 

realizem estudos sérios na definição de suas aplicações. 

Conclusão 

0 desenvolvimento de um reator seguro, ecologicamente 

aceitável, econômico, verdadeiramente desenvolvido para usos 

civis é o principal objetivo a aer percorrido dentro do setor 

nuclear. 

A retomada do conceito de reator de pequeno e médio porte 

tem como objetivo de longo prazo garantir ao setor nuclear a 
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capacidade de se financiar com sucesso, e a recuperação da 

credibilidade popular. Neste sentido, sua contribuição para o 

futuro energético do mundo seria importatfssima. 

As suas potencialidades sao enormes tanto nos países 

desenvolvidos como nos países menos desenvolvidos. Os pequenos e 

médios reatores permitiriam a abertura de novos mercados, antes 

inacessíveis 6 indústria nuclear, como a produção de calor para 

uso residencial, utilização em processos Industriais, utilização 

em sistemas elétricos isolados ou com rede elétrica pouco 

desenvolvida etc. ^ 

Entretanto, não • é menos verdade que a abertura desses 

mercados este vinculada a exigência de novos conceitos, novas 

arquiteturas o novos princípios ra gerência da energia nuclear. 

Mais ainda, o pouco tempo de vida destas novas idéias Já foi 

suficiente para mostrar que o caminho a ser percorrido é longo e 

complicado, basta ver que, apesar do reconhecido mercado è 

disposição das principais empresas dos setor nuclear mundial, 

essas ainda nSo apresentaram sucesso na venda de seus projetos de 

pequeno e médio reator. 

De forma geral, sSo três as princiapis ras&es desse 

fracasso: (i) a difícil previsto dos preços dos combustíveis 

fósseis em longo prazo; (ii) o fato de os potenciais clientes 

desses reatores n3o se encontrarem em condiçCes de realizar 

investimento sequer nesses reatores de pequeno porte; (iii) ' a 

dificuldade de se mobilizar governos e aqueles cujos interesses 

estejam intrincados com a manutenção do "status quo", na direção 

de um apoio ao desenvolvimento que se faz necessário. 

Finalmente, para o Brasil, o desenvolvimento da tecnologia 

de reatores nucleares de pequeno porte nío só estaria de acordo 

com as novas tendências observadas nos países maia desenvolvidas, 

como estaria plenamente coerente com a capacidade tecnológica e 

industrial hoje existente no país, além de nossas próprias 

necessidades energéticas. 

II 
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Tabla 2 - SMPR Design Concept* 
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