
*«m
-lit—3297

\ finem If Estate le I I I Paili
^ Wnrsttto EstHnl ft Caipieas

UNICAMP

FACULOAOE OE ENtENHARIA MECÂMICA

FEM



RETROSPECTO DA POLÍTICA NUCLEAR NO BRASIL

E r-CRSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DT

PEQUENAS CENTRAIS NUCLEARES - PCNs -

NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

AííEA INTERLISC1PLINAR DE FLANEJAI«NTO DE SISTEHAK
EtlTRGÉTICOS - AIt»SE

FACUIPAD? DE EN8ENHAR1A hflECANICA FEM

DISSERTAÇÃO DE MESTFíADG

AUTOR : ÉDHIL-^ON MOUTINW DOS SANTOS

ORIENTADOR í SÉRGIO VALDIR 0AJAY

C AbPl MAS - Í'?t?2

MUOfCC*



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

SCPG-Planajawento de Sistemas Energéticos

Tese de: MESTRADO

Titulo da Teset 'RETROSPECTO DA POLÍTICA WCLEAR MO BRASIL

B PERSPECTIVAS BB ÜTILIIACAO BB PEQUENAS

CEMTRAIS HUCLBARBS - PC»» - MO SISTEMA

ELÉTRICO BRASILEIRO".

Autort BDMILSOM MOUT1NBO DOS SAftTOS

Orientadort Prof.Dr. Sercio Valdir,

Aprovado por

Prof.Dr, MewtõA Mullar Paraira

z$êê f«vareiro da 19§2



A «eus pais* Nelson e Leonette,

os quais seavpre acreditara* e* »i».

A Liliane Maria de Sousa» cujo *mor forneceu-Me

a última energia necessária para o final desse trabalho

A Marli Bertelli, U M pessoa que, de certa forma,

participou intensamente do processo que

eu1»inou nesta dissertação



AGRADECIMENTOS

Aos mcut, amigos bajay e» t-tctiorirtc».
por toda *. oriié-ritéiçSo e

As mitil»íir> ami gat» Márcia c>
fim sabido aturai—»•* com Muita rielicade::.:-.

Aos colegas da AirSE/UJICAMP,
Arn*ldo, Janurzi, Sinclair,

BiJberto, Veirano^ MArcio, tternardinD, ftjal»».
Sinício, André Ferreira» Ennep,

Hartines s o distante, «as nfto menos lembrado, Assis.
Sei que esta libt» 6 ir>com^l*tü e. a priori, peço

Aon colegas do IPEN, t*mbém muito
Nanami, Hay, Marcelo, ^eleon, Roseirti 0 Al-fredo.

Os quais me aceitaram em seu meio,
mesmo eu tendo uma formação completamente diferente

A Roberto Hufcai e Diomedee,
que aturaram por quase u* ano um regime de escessío

A Pireddu,
um amigo multo distante,

mas qu», em um momento critico,
deu um estimulo final par* que

eu retomasse <»s»te trabalho

A CGPESP e ao JPEN
pele apoio ao lorígc de todos eeees anos

A UMJCAMP
que me recabeu com respeito, mesmo tcndu
uma proposta d* trabaliio que



conM'Co Ô tua igr»or£>r>Ciô

ignora a sua ignorii»>cia

- tin n>rr»i- proturtcia i lusdo.

üi>'_u«>bt- è ilu&ao

conhece a iiusàto co«o i lusfto.

D sábio conhece o seu nSorsabcr

E esse consciência tio nfto-sa&er

O preserva de toda a i lusão"

(LAO-TSEí



Co» a crise que abalou a energia nuclear no piano

j i.tc-rn.Nciõ»u«l tr, igualmente, no Itrasil, «s initiatives d»?

t» <(>ai(«os que pude&sem reintioduzir novos por»toa de

pira o SE tot

. o objetivo principal deste trabalho e focar as

perspectivas da energia nuciear * S U M possibilidades

enquanto fonte de ger«çSo d» energia elétrica e* grande

t cala. competitiva e secura e» seus »ais diversos asfieçtes.

Fsra tanto» surge» dois pontos chaves a sere*

t tiõüer.dos, quais seja»t (i) qual sera o papel reservado no

futuro Â c>f»ergia nuclear," enquanto fonte de produced de

rriergis elétrica e* larga escala; fiil quais dever&o ser as

modificações a sere» realizadas mm relacKo ao quadro atual,

viabiliza*- esta importante opçlo energética.

Uaa ve2 revisto o novo quadro é* energia nuclear a

internacional, verifica*»» a convenifncia e a

viabilidade de se definir u»a nova fas» para à polítice

nuclear brasileira, baseando-se, principalaente, no

desenvolvimento de novas tecnologias e conceitos de reatores

de pequeno portei as FCM*.

Um programa nuclear com base no desenvolvi.-aento de

FLN? no pais permitiria u» alinhamento dos interesses

,rorur*»m t-stor de acordo cot» D "estado-da-arte" da

rmrlrar nes principais países desenvolvidos, co» os

objF>tivcs Itictúricos de dominie d* tecnologia nuclear.



* consequence of ttw» internet in«»al crisis in the

ii»«J'ji.tr/, the accadeoiical unrks that coeld

íbuti to new bsses for nuclear et»erg> in l*r»?it

fihis, thesis highlights the nuclear e»*ergy

to regain s, prominent place in tt« Morltf «nergy »ii;, «••_ a

and safe energy source.J

There are several recent developments, including

in reactor design» improvements in ths ror̂ ul «tor y

and the developwnt of a «ore -flexibly national

plan that encourage the re-taking of nuclear energy

for the 90*s.

(Just considering the current international changes in

nuclear power features in the developed countries, it is

assessed the suitability and feasibility of defining a new

nuclear policy in Brazilf based on the development of small

meúxum nuclear power reactors - SMMPR. 1

r
5«NrT;'B »«y bf a gooti nuclear strategy for Drasi J

t<-< devclep •* n£tiorf«tl and evolutionary reactor design wit!»

several improvements in safety» by neans of passive safety

v, oten>5. This reactor may play a significant role in the

n electric»] System in the long teroi.Q
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 Considerações iniciais

Atualmente * geraçio nuclear d» energia elétrica

encontra-se em um ponto de inflexão. Muitas das promessas

tecnológicas, econômicas, políticas e energéticas c|ue lhe

•fundamentavam se revelaram infundadas.

A redução de custos esperada do alto grau de economias

de escala e da sedimentação de conhecimentos sobre o setor

tam sido questionada. Os custos de capital continuara»

crescentes e, hoje, faiem com que o financiamento de uma

insta lacaio nuclear seja freqüentemente um obstáculo muito

pesado para o setor elétrico.

Na verdade, diferentemente do que se havia

prognosticado, os custos das centrais nucleares da faina de

1200 MN(e) crescera» muito mais rapidamente do sue os custos

de centrais a combustivel fóssil. Isto deu-se, primeiro,

pela crescente complicaçUo dos requisitos de licenciamento,

exigindo maiores custos- diretos e maiores prazos de

construçfeo, mas, em alguns casos, também pelo mau

gerenciamento dos reatores nucleares.
*

A energia nuclear, desde o discurso do Presidente

norte-americano Eisenhower, quando do lançamento do

"Programa Átomos para a Paz", parecia estar destinada à

empolgante funçfco de oferecer mo mundo uma fonte quas« que

inesgotável de energia. Esse seu objetivo, porém, até o

presente, n*o foi alcançado.



1.2 Critica à indústria nuclear nos Estados Unidos

Devido A sua importância, já que o programa nuclear

norte-americano e ainda o »aior do mundo» tendo reflexos

sobre o comportamento d» toda a indústria nuclear mundial, e

necessário que se faca uma analise particular da indústria

nuclear nos Estados Unidos.

O grande crescimento da industria nuclear norte-

americana no periodo I»e4-i974, quando fera» encomendados

cerca de 24 reatores novos per ano» sofreu o seu primeiro

grande impacto em 1973. A crise petrolífera fez com que

todas as previsões existentes sobre o crescimento da demanda

de energia elétrica fossem recalculadas para valores menos

otimistas. Em 1974, Já foi grande o numero de encomendas de

novos reatores que foram canceladas.

Em 1979, com o acidente de Three Hiles Island» o setor

recebeu o seu mais forte impacto negativo. Foram abertos

vários inquéritos sobre o incidente, sobre os regimes de

regulamentação da energia nuclear e sobre a indústria

propriamente dita.

As transformações geradas foram muito grandes. A

Nudiar R*gulmtory Commission - NRC, dos Estados Unidos,

aprovou uma quantidade enorme de novas regulamentações,

muitas vezes elaboradas de forma por* demais apressada. Mais

ainda, a própria aprovaçfto de tantas regulamentações

legitimou a convicçko de que os responsáveis pelas usinas

nucleares nfco eram capazes de garantir a operaçfco segura das

plantas.

r

A cláusula da NRC que exigia a definição de "planos de

emergência" para garantir a segurança das comunidades



vizinhas aos reatores nucleares passou • ser utilizada por

essas mesmas comunidades como um novo instrumento capaz de

bloquear a instalaçfco d» novos reatores» conferindo,- nm

pratica, as autoridades locais o poder de veto * entrada de

u» reator nuclear na rede. Tem-se, ent%o, desde 1978 nSo se

realizam novas encomendas de reatores nucleares nos Estados

Unidos.

A qrmt*ê9 falha de planejamento nesse caso foi a nao

consideração de um ingrediente fundamental no

desenvolvimento de qualquer tecnologia* o fator humano, nas

suas contradições e limitações, e a forma como ele fix*

objetivos e regula» controla e aceita ou n*o um dado estado

ou ambiente tecnológico.

A queda da industria nuclear norte-americana foi

provocada pela atuação interdependente de pelo menos quatro

fatores principais*

a) A queda da demanda de energia elétrica

No inicio dos anos 70, a entto Atomic Energy

Commission - AEC, previa que os Estados Unidos teriam mais

de 1000 mega-centrais nucleares em atividade no ano 2000. Em

1976, entretanto, a Energy Rtswrch and Dwrmlopmmnt

Mminisirmtion- ERDA, que substituiu a A£C, JA falava em 400

plantas no ano 2000.

£ verdade que o crescimento da capacidade instalada de

g»raçfto nuclear sofreu uma enorme queda, porem também o

<• 'sscimsnto da capacidade instalada de geraçXo a base de

ombustiveis fosseis sofreu o mesmo «feito. 0 "boo«"

conômico dos Estados Unidos do pós-guerra sofreu uma grmnôm

ruptura nos anos 70, de forma que as previsões sobre o



crescimento do consumo de eletricidade no pais nko se

confirmaram.

O aumento da capacidade instalada desde o fim da

década de 60, em paralelo com a queda da demanda, fez com

•que a marge» de reserva do sistema elétrico americano

chegasse a quase 3OX. Isso levou a uma série de

cancelamentos d» novas encomendas de unidades geradoras,

fazendo com que as companhias de eletricidade arcasse» com

pesados custos.

b) ft escalada tfps custo»

A tabela 1.1 mostra a escalada dos custos de capital

de novas centrais nucleares na década de 80.

Fora os custos exorbitantes, as centrais americanas

tiveram também tempos de construção muito longos. A tabela

1.2 indica os tempo» médio» para a» centrais que entraram em

exercício em vários países entre 1981 e 1997.

Além dos custos de capital e tempo» de construçfto

elevados, a indústria nuclear norte"americana encontrou

outros problemas financeiros decisivo». Em um relatório de

1988, o Dmpirtmwmt of Cntrgy - DOS observou que, para os

reatores com capacidade maior ou igual a 400 MM - em

operação em 1984 -, os custo» de operaçUo e manutençfco (OfcH)

e os custos adicionais d» capital tinha» crescido 267%, em

termos reais, no decfnio 1974 - 1984 (NELL, C. - 1988).

Sempre se defendeu a energia nuclear afirmando que

essa possuía custo» de capital mais alto» de que a» usinas a

combustível fóssil, mas, dado» os seus custo» de 0*M e de

combustível inferiores, o» custos globais distribuídos ao

longo da vida útil das plantas seriam menores.



Entretanto, um confronto entre os custos de 0*M dafe

usinas responsáveis pala geração d» 98X do total d»

eletricidade gerada a vapor e* 1987 nos Estados Unidos»

resultou nos núaeros apresentados na tabela 1.3.

TABELA 1.1

GUBTO DE CENTRAIS NUCLEARES MDS E8TAD08 UNIDOS <US» 1983)

Noa* da usina Ano de entrada ea> Custo úm capital
operaçfco comercial US» / ktf

1.620
1.650
2.O50
2.200
2.280
2.430
3.3OO
4.030
4.220
4.260
4.360
4,900
5.160
5.300
5.830
6.550

Susquehanna 2
Catawba 2
San Onofre 2 ft 3
South Texas 1 * 2
BraidMood 1 & 2
Materford
Millstone 3
Hope Creek
Fermi 2
Parry
River Band
Seabrook
Vogtle 1
Beaver Valley 2
Nine Mile Point 2
Shoreham

1984
1986
1983,4
1987,9
1988
1985
1986
1986
1988
1987
1986
?
1987
1987
1988
7

FontsMAHEARNE, 1989, PA0. 9)



1.2

TEMPOS MÉDIOS HE COMSTRUCM) BE REATORES MfflCWm COLOCADOS

EH ATIVIDADE MO PERÍODO 19O1 - 19B7

PAIS NUMERO DE REATORES TEMPO HtDIO C

53
49
72
10O
134
19©

Japão
URSS
França
Canad*
USA
Reino Unido

13
24
34
IO
39
*

Fontes (AIEA,1988)

TABELA 1.3

CUSTO HtDIO DE M M DE CENTRAIS TftRffICAS - 19B7

TIPO DE CENTRAL CUSTO MâDIO DE OfcM
(c«nt» / KWh)

Centrais m Carvfeo 2,07
C«ntrais a 64» 2,B9
Centrais a 61st» 3,74

Fonte» (Elvtrie Utility Hwk, Z Oct/1988, p. 4}



Cl

O M U f uncion n w t e das usinas nucl

-icanas» quando comparadas ca» usinas instai

outros países, pod* ssr constatado nas tabelas 1.4 • 1.5

1.4

FATO* CLASSIFICAÇÃO
PAIS DC CAPACIDAK PAÍSES COR

CXI NUCLEAR ANUAL. MAIOR DO
900.000 SWh ••>

1
2
3
4
5
6
7
B
*
10
11
12
13
14

Soiça
Finlândia
Mlsica
Canadá
Corei* do Sul
Alssanha (Oc.)
Suécia
Espanha
Japão
Taiwan
França
USA
R»ir.o Unido
índia

7?t«
W,«
7*,B
V>h
«8,4
*•,©
47,1
47,0
44,1
42,»
42,1
94,4
«•.2
44,9

1

2

4
5
4

(Nonhu* outro pais possuis «ais d» quatro reator**)

Foot»! (NUCLEAR ENBIN. INTERNATIONAL, APR/1788, p.

«•'Energia equivalent* a u*e, usina nuclear d* 1O0O MH
funcionando por 900*000 horas



TMELA 1.5

REATORES NUCLOWCB M I S EFICIENTES EH 1*07

CLASSIFICAÇÃO FATOR DE CAPACIDADE DURANTE
A VIDA OTIL (XJ

1 Pt. Lepreau - Canadá 87,5
2 Paks 1 - Hungria 84,9
3 Philippsburg - Alemanha 84,7
4 Bruce 3 - Canada 84,7
5 Pickering 7 - Canada 84,7
4 Pickering 8 - Canada . 84,5
7 Bruce 7 - Canada 85,7
8 Paks 2 - Hungria . 85,5
9 Beznau 2 - Suiça 85,1
10 Huterston A2 - Reino Unido 84,9

Fontei CNUCLEAR ENBIN. INTERNATIONAL, APR/1988)

* verdade qu» es a»lhor*s raatorvs norf •• Marlctno»

funciona» CCM a — w aficitncia dos corrvspondvntvs

reatores de outro» paises. nas aqueles pioras fornecem uma

prestaçto de serviço decisivamente pior, abaixando o

rendiaento geral da indústria nuclear nos Estados Unidos.

Para muitos autores, portanto, • chave para Melhorar o setor

nuclear americano consisto o» atuar uma reforma gerencial

para recuperar o seu antigo sucesso fHANBEN, 1989).

d) A oposição da opinifto poblica

Do ponto de vista da segurança, a aversfco poblica com

relação a acidentes com alta possibilidade d* gerar

conseqüfncias de longo prazo n*o pôde ser eliminada pela

justificativa de que a possibilidade de 'ocorrfncia desses
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>s acidentes era Muito baixa. Os acidentes com as usinas

nucleares de Three Miles Island e Chernobyl eliminara* o

caráter hipotético desse tipo de desastre.

Os problemas tecnológicos Muito complexos, entretanto»

nSu> podem ser resolvidos apenas no âmbito da ciência. A

tecnologia permite hoje uma maior competência na detecçko de

riscos potenciais. Existe» modelos probabilisticos de

análise de confiabilidade e analise de riscos que se

difundem em vários setores industriais\ porém, quando as

incertezas técnicas deixam margens muito grandes para

interpretações conflitivas, as disputas entre cientistas e

técnicos causa» ainda maiores dúvidas no publico em geral

(NELKIN, 1979).

Dessa forma, nfto é de estranhar que o debate que se

seguiu depois do acidente de Three Miles Island tenha

servido para implantar uma dúvida generalizada da opinifto

pública quanto A geraçfco nuclear, a qual COMO que se

materializou no acidente de Chernobyl.

Para a opiniko pública» é muito dificil explicar que o

tipo de acidente ocorrido em Chernobyl jamais poder* ocorrer

nos tipos de reatores adotados nos paises ocidentais. £

muito dificil veicular ao público em geral as diferenças que

caracterizam as várias tecnologia* de reatores nucleares.

Desta forma, um acidente, em qualquer que seja a planta,

repercute negativamente em toda a indústria nuclear.
- a

Essas dúvidas se realimentam pelo simples raciocinio

que, em sistemas complexos, é impossível controlar e prever

absolutamente todas as circunstancias para a formulação de

um sistema infalivel de segurança (PERROW, 1904).

0

0 raciocínio passa pela concepção de complexidade e as

inúmeras inter-relaç&es de um sistema * completo. Pode-se



sempre questionar que a interação de dois ou atai» defeitos

pode ocorrer de for «a inesperada» fazendo con que os

operadores sejam incapazes de decifrar o que está

acontecendo. Simplesmente é possível que ocorra algo que os

projetistas nunca cogitara» e, por mais que na próxima vez

sejam introduzidos novos dispositivos de segurança, outras

interações poderio ocorrer.

É claro que nem todos os sistemas interativos

complexos tSm potencial de gerar catástrofes. Porém, existem

sistemas que operam com pouca folga, sem muita reserva e nem

tempo ou opções diferentes capazes de úmr maior

flexibilidade a tomada de decisões, quando o sistema passa

por momentos criticos» Nesses sistemas um acidente pode

propagar-se de forma grave (PERRON, 19B6).
r-

-- Se a complexidade interativa e a interdependência

^ forte - características do sistema - podem inevitavelmente

^ provocar um acidente, entSo o fato desses incidentes serem

incomuns, até raros» n*o basta para tranqüilizar. Trata-se

de uma questfto de característica e essfncia do sistema e nfto

^ um problema relativo A frequfncia.

r

r Muitas vezes a introdução de melhores projetos,

equipamentos e procedimentos consegue conduzir um processo

do tipo interativo complexo e estreitamente interligado a um

^ estagio onde as interações imprevistas podem ser evitadas e

r~ a interdependfncia estreita reduzida* As pressões publicas

,_ indiretamente impõem a busca «pel* diminuição dessas

complexidades e fortes interligações dentro dos vários

sistemas.

Outro problema com as tecnologias de alto risco é que

suas características fazem com que seja difícil gerar uma

estrutura organizacional compatível com a atenuação de

acidentes, uma vez que o fato das interações no sistema



serem complexas exige uma estrutura descentralizada, capaz

de enfrentar as interações nao-planejadas de defeitos»

enquanto o fato das interligações no sistema serem fortes

exige uma estrutura centralizada capas de impor respostas

imediatas e sem questionamento (PERRON, 1986).

Finalmente, deve-se salientar um prooli

política que surge quando os cidadãos de uma comunidade

temem que terão de suportar os custos de um projeto que

beneficiara um conjunto muito maior de pessoas, ou, em caso

extremo, beneficiará uma outra comunidade que nlto a sua.

Gera-se a sensação de afastamento entra? a tecnologia e

as necessidade humanas e, de fato, entre governantes e

governados. Neste caso, novamente se desafia os pressupostos

atuais sobre a importância da competfncia técnica pura como

base para decisões legitimas (NEUC1N, 1979).

Ate recentemente a oposição pública á energia nuclear

continuava forte nos Estados Unidos. As próprias empresas

produtoras de eletricidade tfm mostrado um certo grau de

ceticismo em realizar novos investimentos em reatores

nucleares.

Em 1984 alguns pesquisadores de Los Alamos realizaram

uma análise de mercado entre as empresas concessionárias de

eletricidade norte-americanas em uma amostra de 23 empresas

privadas e 3 públicas, responsáveis por 30% da produção de

eletricidade do pais. Todas essas empresas possuíam reatores

nucleares.

Todas foram contrárias ao programa nuclear

desenvolvido nos Estados Unidos e indicaram a necessidade

urgente de quatro mudanças básicas para poderem fazer novas

encomendas de reatores nucleares i {£} mudanças nas

rvgulamentaçoes para evitar penalizaçbes de custei (ii)
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coepleta audança no procediaento tf» licenciaeento de

reatores; (iii) aaior certeza sobre os custos • prograaas tf*

construção; fiv) possibilifted» tf» Melhorar o d w p a n h o , e».

teraos tf» gestão dos reatores ja existentes CBOUOREAU,

1989).

1.3 Caaportaaaftto tf* tirai» nucl»»r for*

For* dos Estados Unidos, • indústria nucl<

nao viveu "atoaentos tranqüilos". Pelo contrario» • oposição

por parte tanto da opinifeo pública quanto das respectivas

eapresas d» energia elétrica tirtli pfitfe ser detectada em

outros paii

A indústria nuclear Japonesa tea estado crescenteaente

preocupada co» isayfte» negativa» da opinilo pública

CSWIN8AMCS, 1988, p. 199). Isto te* encorajado tanto a

indústria nuclear Japonesa coso o próprio Kimistry for

Imtertftiommi Tratf* a»4 Industry - HITI - a proaover U M

intensa campanha tf» informaçlo pública tf» f»rma a conter a

propagação da oposição.

E» 1988, reações negativa» * energia nuclear puderam

ser detectadas tanto na Italia como no Canada. Ha Alemanha,

ao sucesso do Partido Verde, veio. Juntar-se, em 1987, o

Partido Socialdemocrata - antto na" oposição -, ambos

f rontalmente contra as usina» nucleares*

Na FinlSndia, ond» «xistem quatro centrai» em

atividade, o fato de a opinião pública continuar contrária *

energia nuclear teria motivado a construção de uma central
9

nuclear na Rússia, da qual, então, se importaria

eletricidade.
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Por fim, mesmo na Rússia, que tem manifestado a

intvntüo de manter um programa nuclear bastante agressivo,

jA existem alguns sintomas de oposiçfto por parte da opiniSo

pública, podendo influir sobre algumas decisbes,

principalmente com as recentes mudanças políticas no pais.

Apesar de o quadro inicial parecer o mesmo do norte-

americano, a história da energia nuclear fora dos Estados

Unidos possui elementos fundamentais que explicam o melhor

desempenho do setor em paises como França, Canada e

Alemanha, indicando que, nesses paises, mesmo a relação com

a opinito pública adquire outro contento.

Durante a fase pré-comercial de uma tecnologia é

normal que ocorram redirecionamentos estratégicos, porém, o

m*ior erro que se pode cometer é a passagem excessivamente

brusca da fase pré-comercial à fase comercial, pois isto

costuma induzir press&es pela busca de certas economias que,

no fim, podem se mostrar falsas.

Nos Estados Unidos, por exemplo, desenvolveram-se,

durante a fase pré-comercial da energia nuclear, um número

excessivo de projetos concorrentes. Além do mais, a escalada

d* dimens*o das plantas foi acelerada demais| antes que uma

classe de reator tivesse entrado em serviço, já se decidia

por um projeto de classe mais elevada com maior dimensfto.

Assim, a energia nuclear nos Estados Unidos passou *

fase comercial antes da hora. Trfs foram as conseqüências

principaisi (i) a energia nuclear teve de concorrer com as

centrais a combustivel fóssil\ para tanto gastou-se esforços

inúteis em busca de economias que se mostraram falsas; (ii)

procurou-se difundir a imagem de que a energia nuclear ja

era uma tecnologia madura, sem problemas técnicos

relevantes) e, finalmente, (iii) a Acirrada concorrfncia

13



entre os produtores de centrais nucleares estabeleceu uma

corrida para preencher as respectivas carteiras de

encomendas, com preocupações cada vez maiores em reduzir—se

os custos» deixando em segundo plano os aspectos de

qualidade de projeto e garantias de materiais.

No Canada, por sua vez, o desenvolvimento da energia

nuclear foi completamente diferente. 0 desenvolvimento

tecnológico era estimulado principalmente pela Ontario

Hydro, a qual resolveu concentrar esforços unicamente sobre

a tecnologia CANDU, impondo» portanto, um conceito de reator

a AECL - empresa construtora e produtora de reatores

nucleares canadense. Além do mais, a Ontario Hydro esteve

sempre engajada na construção • projeto, supervisionando os

aspectos técnicos e de engenharia.

No Canada, França • Alemanha * passagem da indústria

nuclear nascente a indústria plenamente comercial foi mais

gradual do que nos Estados Unidos. Os respectivos governos

mantiveram o apoio ao seu desenvolvimento como uma

alternativa estratégica que nVo precisava evidenciar

vantagens econômicas imediatas sobre os seus concorrentes.

0 desenvolvimento e posterior amadurecimento comercial

da tecnologia nuclear em paises como CanadA, França e

Alemanha permite uma outra forma de interpretar a crise da

energia nuclear nos Estados Unidos» a qual passa pela

leitura da evolução da participação norte-americana no

comércio internacional nuclear, conforme evidenciado na

tabela 1.6.
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TABELA 1.6

Mercado Internacional de Reatores Nucleares

Participação dos Estados Unidos

Antes de 1975 71 7.

Depois de 1975 queda até 477.

Vendas de Serviços de Enriquecimento

Participaçüo dos Estados Unidos

Em 1974 100 7.

Em 1983 44 7.

Em 1981, o Presidente Reagan foi o primeiro a aceitar

que a diminuição de influSncia dos Estados Unidos sobre o

comércio nuclear internacional fazia com que diminuísse

igualmente a força do pais ditar regimes de comportamento -

o regime de nSo proliferação, por exemplo. Os Estados Unidos

não poderiam continuar agindo como monopolistas quando nSio o

eram mais, pois, do contrário, tantos outros casos como o

Acordo Nuclear Brasil/Alemanha poderiam concretizar—se.

A atitude arrogante d» política nuclear norte-

americana plantara os germes de sua própria queda. Os países

desejosos de obter a tecnologia nuclear foram induzidos a

adotar uma opç%o de desenvolvimento doméstico; além do mais,

os norte-americanos alimentaram os seus próprios

concorrentes no mercado internacional.

15



Todas as tentativas norte—americanas de prevenir a

entrada de novos atores na comunidade nuclear se mostraram

contraproducentes e de implantação simplesmente impossível.

Através do tempo, essas várias iniciativas impraticáveis se

transformaram em um labirinto incoerente de leis e praticas

administrativas.

Quando os Estados Unidos atuavam de forma unilateral e

dejuavam de fornecer a tecnologia a um comprador, esse se

dirccionava a outro vendedor e os americanos perdiam uma boa

oportunidade de fazer negócio e ter, ainda, algum tipo de

influência sobre o cliente. 0 erro que se assumiu foi o de

r.ào considerar que uma política de não proliferação deve

nascer de um consenso político entre países exportadores e

paíaes importadores, levando em consideração as várias

tendências, inclusive armamentistas, das várias nações.

Este tipo de leitura proporciona um Sngulo

completamente diferente para ser analisado, ou seja, o fato

de uma indústria ter o seu principal produtor em

dificuldades para adaptar-se a uma nova ordem de poder

dentro desta indústria, onde despontam vários outros

concorrentes de peso. A crise enfrentada pelo principal

agente participante da indústria nuclear a nível mundial,

apesar do enorme peso que isto pode ter para toda a

indústria, deve ser cuidadosamente analisada e sua

generalização deve ser muito criteriosa.

1.4 0 futuro da energia nuclear

Definitivamente, durante toda a década Reagan, em

momento algum foi dito que a energia nuclear havia encerrado

a sua carreira nos Estados Unidos. Pelo contrario, do ponto

de vista histórico, é muito difícil 'contestar que a
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T"?

introdução da energia nuclear nos Estados Unidos tenha sido

um sucesso.

A magnitude do programa nuclear norte-americano supera

em muito aquilo que tenha sido realizado em qualquer dos

demaiE 42 países que possuem algum programa nuclear. Além do

mais, os Estados Unidos ainda detém a liderança na

tecnologia nuclear.

! :

A crise do setor neste país, quando vista pelo lado

histórico, pode representar uma situação conjuntural.

E istom problemas a serem enfrentados, opçbes a serem feitas

e um difícil caminho a percorrer, porém é ilusão achar que

este nào sera percorrido. Somente quem não conhece a infra-

estrutura industrial nuclear nos Estados Unidos é que pode

ter este tipo de ilusão. 0 setor privado da indústria

nuclear norte-americana investiu algo em torno de US* 150

bi. contra US» 20 bi. de investimentos públicos (GRIFFITH,

1989) .

i

Além do mais, os enormes investimentos realizados en>

termoelétricas durante as décadas de 50 e 60, quando os

Estados Unidos viveram o auge do crescimento econômico do

pós-guerra, começam a atingir na década de 90 o final de sua

vida útil, devendo ser substituídos por unidades novas,

empregando tecnologias mais modernas.

I

0 século 21 poderá reservar um posto de destaque para

energia nuclear. Os desenvolvimento!» nos Estados Unidos

encorajadores; esses incluem avanços de projeto,

melhoras nos procedimentos de regulamentação e

desenvolvimento de um plano energético nacional (GRIFFITH,

1989).

Por muitos anos o Departamento de Energia - DOE, que ê

o órgão federal responsável pelo ' supervisão do

17
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r
desenvolvimento da energia nuclear nos Estados Unidos, deu

particular atenção ao desenvolvimento da tecnologia de

reatores nucleares regenerativos, mostrando pouco interesse

nas possíveis melhoras da tecnologia de reatores de água

leve.

Dentro da administração Bush, entretanto, a qu&stâo da í ' ,

política energética e, particularmente, a questão da j { ;

política nuclear tím sido temas freqüentemente tratados por f\

senadores, tanto republicanos como democratas, os quais t*m 'M

procurado definir novos caminhos de desenvolvimento. •,'.

O projeto de lei do Senador Wirth, denominado , %

"National Energy Policy of 1988", foi apoiado por inúmeros

senadores inclusive o Senador Johnston, então presidente da

Comissão de Energia do Senado. Nesse projeto propunha-se a

revisão da política de energia nuclear, transferindo-se US*

500 mi., distribuídos em três anos fiscais, dos tradicionais |.<

programas de reatores avançados regenerativos ao

financiamento de uma "nova geração de reatores nucleares".

0 Senador Johnston também apresentou um projeto em

1988, o "Advanced Nuclear Reactor Research, Development and

Demonstration Act of 1988", que propunha como objetivo o

projeto de um reator de 400-600 MW, modular e incorporando

tecnologias passivas de segurança, capaz úm minimizar a

produção de rejeitos e o custo de seu tratamento, além de

ser adaptado aos procedimentos de padronização d» construção

e de obtenção de licença. Essa proposta de lei definia como

objetivo a construção, até o ano 2000, de uma central

demonstrativa em escala comercial (AHEARNE, 1989, p. 16-17). t

Em carta de 1990, o President» Bush solicitava ao
U

Congresso a definição de uma estratégia energética que JT*.

indicasse claramente o papel a ser desempenhado pela energia

nuclear. Além do mais, no orçamento definido ptlo DOE para o

16
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r
..no de 1992, ê previsto um crescimento de 187. nos gastos com

rí-D em energia nuclear, o que representa um acréscimo de

cerca de US* 431,8.milhttes (FIORENT1NI, 1991).

Em 20 de fevereiro de 1991, o Presidente Bush sjjÁ

apresentou a sua National Energy Strategy - NES, e, em

março, foi apresentado um projeto de lei ao Congresso

destinado A acelerar o processo de licenciamento de novas \ ;

centrais nucleares e a definição de sítios para a reposição f.
• r

de rejeitos altamente radioativos.

A NES resultou de um estudo requerido em 1989 pela \\

presidência dos Estados Unidos à Secretaria de Estado para

Energia, destinado a definir as linhas mestras a serem

seguidas para uma melhor utilização dos recursos

energéticos, capaz de diminuir a dependência energética do

pais e assegurar o fornecimento de energia de forma segura, j

econômica e com reduzidos impactos ambientais. >

De forma geral, a NES ratificou a sugestão de

incrementar a geração nucleoelétrica até o ano de 2030. Para

tanto, torna-se necessário uma profunda revisão dos

procedimentos de licenciamento, a definição de procedimentos *

adequados para o gerenciamento e desmantelamento de rejeitos

de alta radioatividade e o desenvolvimento de novos

conceitos de reatores, com a introdução de sistemas passivos

de segurança e o avanço na padronização dos projetos.

% •

A incorporação generalizada do conceito de

padronização de reatores, o qual se mostrou um instrumento

sficaz par» conter custos e tampos de construção nos r

programas nucleares francfs e canadense, sara fundamental '

para que se consiga controlar novamente essas variáveis.

Em uma primeira aproximação, o conceito de

padronização implica o uso de uma tecnologia que obedeça a

J
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uritòrios mínimos de desempenho e de segurança. Isto requer

que nào sô o projeto, engenharia e licenciamento sejam

invariáveis, mas também os componentes do reator e seus

processos de fabricação.

J
De uma forma geral as vantagens da padronização s9o: *~*i

- simplificação dos procedimentos de regulamentação. k '

uma vez que passa-se a licenciar um mesmo tipo de projeto a j m

ser utilizado em um certo número de centrais; r '

- ganhos de escala na produção de equipamentos e V

componentes; : ĵ

- facilidade no estudo de eventuais defeitos.

Obviamente, existem outros argumentos que se colocam

contra a padronização:
k

i;
- um grande erro de projeto ou defeito de material se

espalharia em uma série de centrais;

- melhoras de projeto e inovaçbes tecnológicas que tí

escapassem do modelo padrão tenderiam a ser sufocadas;

- diminuição dos incentivos concorrenciais.

Por outro lado, a definição de propostas de reatores

nucleares menores, de 400-600 «MW, desafia as opiniões

convencionais sobre o porte das usinas. Nos anos 60 e 70

todos tinham a convicção de que o setor nuclear poderia

obter significativas diminuições de custos através de

economias de escala.

Análises recentes das centrais d» ^00 - 1200 MW norte-

americanas e as centrais de 900 •- 1300 MW francesas,

20 $
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entretanto, fazea acreditar que tais perspectivas estavam

completamente enganadas, e esses ganhos de escala nao s3o

passíveis de serem realizados na pratica.

Entretanto, conforme situa Thomas (1989), o que se

deve colocar em questão e a melhor conceituando de

"economias de escala". Em principio, se pode falar em

"economias de porte" quando os custos marginais de expansfto

e operaç&o diminuem com uma capacidade maior, sendo

freqüentemente inferiores aos custos médios. Tem-se, no

entanto, também as "economias devido a quantidade" quando o

custo unitário diminui com o crescimento do número de

unidades produzidas, ja que se consegue utilizar métodos

produtivos mais eficientes.

Esses dois tipos de economias s3o amplamente

reconhecidos, porém, somente hoje, com a desaceleração dos

diversos programas nucleares, é que se evidenciou que existe

um potencial conflito entre estas duas economias, pois o

aumento da dimens&o das plantas leva necessariamente a

redução da sua quantidade.

A possibilidade de se poder aproveitar as economias de

escala de devido ao porte da planta esbarra com a crescente

dificuldade de se construir uma unidade de maior porte que

atenda aos padrões de segurança atualmente existentes e,

principalmente, aqueles ainda mais restritivos que deverào

ser formulados no futuro.

Quando esta maior dificuldade começa a refletir—se

sobre os custos de construção ou sobre a confiabilidade do

sistema, os ganhos em economia de escala diminuem

significativamente. Neste momento, se deve retornar e

avaliar a conveniência de um uso mais intenso das economias

devido a quantidade, com a produção de varias unidades de

menor porte em vez de uma de grande porte.
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Com relação a gestão, a experiência com termoelétricas

a combustível fóssil mostra que o aumento da capacidade das

plantas permite o aumento da produtividade dos operários

envolvidos e economias na compra e fornecimento de

quantidades maiores de combustível.

Em centrais nucleares esses ganhos não parecem

significativos. Pelo contrário, unidades menores permitiriam

procedimentos operativos mais eficientes e menos formais.

Alem do mais, a grande necessidade de equipamentos

auxiliares e de segurança, implícita nas grandes centrais,

pode dificultar a gestão e a manutenção da planta.

A reviravolta da energia nuclear, entretanto, não pode

ser explicada somente pelas alteraçOes que a indústria

nuclear tem vivido. Na verdade, os fatores anteriormente

assinalados como elementos principais a justificar a queda

da energia nuclear no inicio dos anos 80, têm, também eles,

alterado as suas tendências de comportamento,

desequilibrando cada vez menos contra a energia nuclear.

0 primeiro desses fatores 6 a demanda de energia

elétrica nos Estados Unidos. Algumas de suas antigas

previsões têm sido revistas. O verão de 1988 registrou novos

picos de consumo de eletricidade (ELECTRIC UTILITY WEEK,

AGO/1988, p. 5), fazendo com que muitas das concessionárias

tivessem de adquirir energia elétrica de outras empresas

para poder cobrir a sua demanda. *

As novas previs&es de demanda de 1988 até o ano 2000

indicam que estas deverão ser suficientemente grandes para

impor a necessidade da instalação de uma maior capacidade

geradora, capaz de alargar a oferta de energia elétrica.
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O segundo fator refere-se as questtoes relacionadas ao

gerenciamento da energia nuclear nos Estados Unidos. EKistem

varias pressões de forma a fazer com que as empresas .de

eletricidade abandonem os seus velhos modos de pensar.

Depois do acidente de Three Miles Island foi criado, pelas

próprias empresas do setor nuclear, o Inst itute for Nuclear

Pouer Operation - INPO, através do qual a própria indústria

nuclear começou a assumir a responsabilidade pela maior

segurança e melhor gestão dos reatores nucleares.

A idéia do INPO é de impor padrftes elevados nas praxes

da indústria nuclear, difundindo por todo o setor o que há

de melhor ná gerência de reatores, ou seja. procura-se

estabelecer uma espécie de controle interno sobre o setor.

Em 1986 o INPO publicou um importante relatório onde,

pela primeira vez, um organismo constituído pelas próprias

empresas concessionárias proprietárias de usinas nucleares

criticava o setor nuclear.

De forma geral eram duas as principais conclus&es

desse relatórios (i) o desempenho geral da indústria nuclear

norte-americana perde, se confrontado com os reatores de

países como a Alemanha, França, Japão e Suíça; (ii) nem

todas as empresas d* eletricidade se esforçam para atingir

níveis de excelência na gestaro de seus reatores e esse tipo

de comportamento empresarial tem influído negativamente

tanto sobre a opinião pública quanto sobre a Nuclear

Regulatory Com is?ion - NRC. Recomenda-se, portanto, o estudo

detalhado dessas empresas (SILLIN et alii, 1986).

Vale destacar a importância dessas conclusões, isto e,

admite-se que o setor nuclear dos Estados Unidos tem

prestado um serviço de qualidade inferior e, mais

importante, que isto n*o ocorre simplesmente pelo fato de a

NRC impor um número excessivo de normas sobre ãs empresas.



Desta forma, pode-se dizer que a década de 90 devera

assistir um novo pacto entre o INPO e a NRC para pressionar

as empresas a melhorarem as praxes operativas dos reatores

nucleares.

Com relação aos aspectos de custo e os problemas

financeiros da energia nuclear, em 1991 o U.S. Council for

Energy Awareness - USCEA conduziu novos estudos sobre as

estimativas de custo para verificar a competitividade de

reatores nucleares com projetos avançados frente a outras

alternativas de geraç&o de eletricidade com base no carvão,

no gâs natural, no óleo combustível e em reatores nucleares

convencionais.

Este estudo concluiu que tanto a eletricidade gerada a

partir de usinas nucleares com projetos avançados quanto a

eletricidade gerada a partir de usinas nucleares

convencionais poderio ser economicamente competitivas frente

às demais alternativas por volta do ano 2000. Como mostra a

tabela 1.7, reatores nucleares construídos "em condiç&es

estáveis de regulamentações" estarão entre as alternativas

de mais baixo custo.

É fundamental, entretanto, que os procedimentos de

regulamentação do licenciamento de usinas nucleares sejam

mantidos estáveis, d» forma a minimizar os riscos

financeiros e as incertezas relacionadas ao tempo de

construção. Isto ser* conseguido através da maior

padronização e a pré-aprovaçfto do* projetos das futuras

plantas.
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TABELA 1.7

CUSTO ESTIMADO DA ELETRICIDADE GERADA POR CENTRAIS ELÉTRICAS

CON INICIO DE OPERAÇÃO NO ANO 2OOO

(em cents d» 199O / kWh)

NUCLEAR 4,3
CARVÃO 4,8
GA5 NATURAL 6,1
ÓLEO 8,1

Fontet (USCEA, 1991)

Por outro lado, existe atualmente u»a visão bastante

clara de que também as demais alternativas energéticas

apresentam incertezas e riscos financeiros crescentes, tais

como possibilidades de flutuação nos preços dos combustíveis

fósseis, modificações na legislação ambiental etc.

Outro elemento a ser analisado refere-se a postura da

opinião pública frente a energia nuclear. Nos Estados Unidos

o setor nuclear esta começando a reconhecer que existe uma

grande expectativa popular com relação a essa fonte

energética.

Quase todas as pesquisas hoje feitas nos Estados

Unidos apontam que os americanos víem a energia nuclear como

importante, e que ela terá um papel crescente no contexto

energético mundial. A maioria dos americanos indica a

energia nuclear como a principal fonte primaria de

eletricidade p»rm o ano 2000.

Os americanos, hoje, segundo revelam essas pesquisas

de opinião pública, aceitam que novos reatores nucleares
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terão de ser construídos, o que representa U*Õ postura

conpletamente diferente daquela existente em 19B5/B&.

Contudo, M S W que a maioria das pessoas tenha uma

visão cada vez M I S positiva da energia nuclear, essa mesma

naioria ainda acredita que "as pessoas eat geral t*m una

grande aversão a energia nuclear". Um printeiro problema que

surge quando se analisa as pesquisas que avaliam a percepção

do público com relaçfto a energia nuclear e que a pergunta

que normalmente se coloca procura uma resposta se a pessoa é

a favor da construção de mais usinas nucleares ou n&o.

Acontece que esta pergunta esconde tanto a percepçSo

das pessoas quanto a necessidade de se gerar mais energia

como a percepção com relaça*o a energia nuclear propriamente

dita. Depois da crise energética de 1979, o número de

americanos que apontavam a energia como um dos principais

problemas a ser enfrentado pelo pais caiu de 69% em 1979

pare. 57. em 1982 (BISCONTI, 1988).

Desta forma, as pessoas mostram um certo grau de

confusão quando respondem a este tipo de pesquisa de

opinião, pois, enquanto as pesquisas indicam que a maioria

das pessoas acredita que novos reatores nucleares terito de

ser construídos nos próximos anos, as mesmas pesquisas

também indicam que apenas uma minoria acredita que a

capacidade geradora de energia devera crescer nos próximos

anos.

A atitude com relaça*o a energia nuclear nos Estados

Unidos passa pela seguinte interpretaçãoi as pessoas desejam

energia segura, independência energética e uma fonte de

eletricidade confiável. Esses desejos, no entanto, não *e

manifestam quando nSo existe uma clara percepção de crise

energética.



Apesar das desconfianças permanecerem vivas, na

verdade, as respostas públicas a opção nuclear são complexas

e difíceis de serem definidas. Existe como que um estado de

expectativa onde as pessoas procuram rejeitar a idéia de que

aqueles que foram capazes de criar uma tecnologia tão

complexa como o uso da energia nuclear nSo sejam capazes de

equacionar satisfatoriamente os seus grandes problemas.

y
A idéia de que a opção pela energia nuclear era

somente uma questão de mais ou menos tempo foi perdida

quando alguns países industrializados resolveram cancelar os

seus programas nucleares. Agora, o revigoramento da energia

nuclear pede a definição de critérios mais avançados de

segurança para os reatores nucleares.

i
ti

Aparentemente, uma proposta básica para esse

equacionamento deve limitar a atividade de um acidente

severo a ponto de n&o se fazer necessário apelar por maiores

considerações sobre medidas de emergência. Existem

relutãncias em se aceitar estudos de segurança baseados em

técnicas probabilísticas. Mesmo objetivos quantitativos

sobre riscos toleráveis nSo sa*o vistos com bons olhos,

simplesmente por que existem questionamentos sobre a

legitimidade dos cálculos de conseqüências radiológicas e

sobre as formas de comparação de riscos qualitativamente

diferentes.

Existem outros obstáculos importantes que nSo poderão

ser esquecidos se se desejar um •tratamento competente do

setor nucleart a quest*o dos rejeitos radioativos, em

particular os rejeitos de alta radioatividade - o qual é um

problema n*o somente técnico, mas também político - , o

problema do descomissionamento d» centrais nucleares que

param de funcionar etc.
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Fora as possibilidades de revigoramento da energia

nuclear nos Estados Unidos, é fundamental que se análise um

pouco as possibilidades futuras desse energético em outros

países. De forma geral, as mesmas alterações de tendências

podem ser verificadas na Alemanha, França e Japão. No

Canadá, três quartos da população acredita que a energia

nuclear será importante para atender Âs necessidades do pais

nos próximos anos.

O caso da França é muito importante. A opinião pública

francesa sempre foi favorável à energia nuclear, com exceção

dos anos 1976/78 e dos anos mais recentes. No inicio dos

anos 70 começou a desenvolver-se um primeiro tipo de

contestação, reprovando o abandono da tecnologia de "gás-

grafite", considerada como nacional, em proveito da

tecnologia dos PWRs, posta em serviço sob licença americana.

A aceleração do programa nuclear francSs, a partir de

1974, encontrou obstáculos de movimentos ecologistas e anti-

nucleares, levando a um índice de rejeição muito grande

entre 1975 e 1978. A partir de 1978/79, entretanto, d crise

econômica e o aumento do desemprego contribuíram para a

melhoria da imagem do setor nuclear, devido aos numerosos

empregos criados e as perspectivas oferecidas pelo programa.

Mesmo o acidente de Three Miles Island, em 1979, n&o teve,

na França, um impacto tSo grande como ocorreu em outros

países.

Depois da chegada do Partido Socialista ao poder, em

1981, foram tomadas medidas que aumentaram a participação da

população e doe vereadores na escolha das instalações e uma

melhoria das informaçtte» no plano local. Iniciou-se um

período de "estado de graça" da energia nuclear, pois a

aceitação popular de 1982 a 1985 sempre esteve na faixa dos

60 '/..
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O fato das usinas nucleares francesas funcionarem

t? representarem mais de 70 7. da eletricidade gerada no país,

associado a desaceleração do programa nuclear, mais um bom

nível de informação sobre a segurança das plantas,

garantiram esse nível de aceitação.

Porém, ao contrário de Three Miles Island, o acidente

de Chernobyl, em 1986, teve uma forte repercussão negativa

na França. Criou-se um estado que evidenciava os altos

riscos envolvidos em uma opção energética ta*o fortemente

baseada na energia nuclear. Hoje, a maioria da população

está convencida de que um acidente grave pode ocorrer.

Além disso, no jogo das vantagens comparativas, a

segunda metade da década de 80 foi altamente desfavorável a

energia nuclear, pois mesmo a vantagem da independência

energética deixou de ser crítica dado os decrescentes preços

do petróleo.

Apesar de tudo, o público francês ainda pensa que o

setor nuclear terá um papel importante no ano 2000. Além do

mais, aceita-se as centrais existentes como algo consumado.

0 Japtto constitui um segundo caso importante a merecer

uma atenção especial. Apôs as crises petrolíferas da década

de 70, os japoneses reverteram completamente o rumo de sua

história. A necessidade de vencer a grande dependência

frente as importações de petróleo fez com que o país

desencadeasse um novo paradigma de desenvolvimento, que

poderá transformar-se na base de uma terceira revoluçSo

industrial.

0 Japfto é o pais que reflete com maior clareza o papel

que a eletricidade terá nos sistemas produtivos e

industriais do próximo milSnio. A "Era da Informática"

estará calcada na energia elétrica, e esta terá de ser
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produzida através de processo» eficientes, limpos e de baiito

custo.

O MITI, tendo em vista este quadro futuro, tem

explicitado em suas políticas energéticas que a geração de?

energia elétrica no Japão dependera do desenvolvimento das

novas tecnologias do carvão, do uso crescente do gás natural

e, principalmente, da intensificação do uso da energia

nuclear.

Muito tem sido feito em termos de avanços tecnológicos

em reatores nucleares, tanto nos centros de pesquisas como

em importantes empresas japonesas. Praticamente todos os

programas de desenvolvimento tecnológico de novos conceitos

de reatores nucleares hoje em curso nos Estados Unidos tem

participação decisiva de empresas japonesas.

Na verdade, em todo o continente asiático os reatores

nucleares, que inicialmente eram fornecidos em regime de

"turn-key", especialmente por empresas americanas, tSm sido

construídos, em grande parte, por empresas nacionais ou

através de colaboração entre empresas asiáticas e empresas

estrangeiras, nâo apenas americanas, mas também européias.

Mesmo a Suécia, tido como o principal exemplo de

rejeição á energia nuclear, tem manifestado a tendência de

revsr as suas posiçòes. Em 1980, o Parlamento da Suécia

referendou a decis&o de se desligar todas as usinas

nucleares existentes no país até 2010. Adicionalmente, em

1988, foi determinado que, entre 1995 e 1996, seriam

fechadas as trís primeiras usinas.

Em 1991 foi suspensa, temporariamente, a decisão

tomada em 1988. 0 governo sueco estimou em aproximadamente

US* 700 milhões — alocados nos próximos cinco anos - os

recursos necessários para o desenvolvimento de novas
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tecnologias envolvendo energia eólica, bio-energia e

técnicas de conservação, capazes de substituir a energia

nuclear hoje gerada (WIKDAHL, 1991).

Em 1990, aproKimadamente 45% da energia elétrica

gerada na Suécia foi de origem nuclear, 50'/. de origem

hidroelétrica e 5% de origem fóssil. Havia um total de 12

centrais nucleares com cerca de 10 GWe de potência

instalada; todas elas têm operado com padrbes de qualidade

muito elevados.

O que se observa é uma crescente preocupação, tanto da

clasee política como dos representantes da indústria e dos

sindicatos, pelos efeitos econômicos que uma decisão

prematura poderá causar, principalmente nos setores

industriais energo-intensivos, como os de papel it celulose,

siderúrgico etc, cujas exportações compòem ainda uma parte

muito importante da renda gerada pelo pais.

Se por um lado, entre 1976 e 1980, a energia nuclear

dominava todos os debates políticos na Suécia, culminando

com o referendum de 1980, atualmente, a questão nuclear já

nâo ocupa o mesmo espaço politico. Pelo contrário, o debate

da questão energética tem sido intenso no Parlamento,

ponderando a necessidade de nfto se aumentar as emissOes de

C0a na atmosfera, as resistências com relaçao a o s impactos

ambientais envolvidos na construção de novas hidroelétricas

e a manutenção da geração nuclear.

As pesquisas de opiniüo pública tfm indicado que o

medo de acidentes nucleares diminuiu significativamente nos

dois últimos anos. Este revés é devido, principalmente, ao

elevado padrão de segurança com que tfm operado as usinas

nucleares suecas e A liderança tecnológica no que se refere

ao gerenciamento de rejeitos radioativos.



Em vários outros países a energia nuclear continua a

expandir—se. China, índia, Coréia e Taiwan prevêem a

construção de um grande número de centrais. A entrada do

oitavo reator na Coréia do Sul faz com que esta forma de

energia já represente um terço da capacidade total de

geração elétrica do pais.

Os países da Comunidade Eslava têm como objetivo

atingir cerca de 60 a 100 GW de energia eletronuclear nos

próximos 20 anos sem contar outros paises do leste europeu

que recolocam em marcha seus programas de energia nuclear,

com base, principalmente, na tecnologia russa, como é o caso

da Checoslovaquia.

Na Alemanha, a reunificação do pais levou ao

desligamento ou cancelamento da construção de cinco reatores

do lado oriental, de tecnologia russa. A VEAG, constituída

para a reconstrução do sistema elétrico dos antigos

territórios orientais, ja manifestou a possibilidade de

construir duas centrais nucleares, do tipo PWR. para

substituir as cinco unidades anteriores.

Mais ainda, em março de 1991, quatro paises ÚA CEE,

quais sejam, Bélgica, França, Alemanha e Inglaterra

assinaram uma declaração conjunta na qual se empenham a

incrementar a colaboração no setor nuclear, tanto para o

desenvolvimento tecnológico como para o emprego dessa fonte

de energia (FIORENTINI, 1991).

Entre os países em vias d* desenvolvimento é

interessante notar a forte correlação entre o andamento dos

vario» programas nucleares desenvolvidos por cada um dos

países e o comportamento mais geral d* suas respectivas

economias.



Assim sendo, os grandes países asiáticos como Coréia

do Sul e Taiwan, que cresceram vertiginosamente nos anos 70

e 80, experimentaram uma forte expansão de sua geração

eletronuclear. Mesmo países como a China e a índia, que

desenvolveram planos econômicos próprios e, de certa forma

fechados, nos anos 80» conseguindo uma relativa expansão da

taxa de crescimento econômico, viram, também, o avanço de

seus programas nucleares.

Com relação a opinião pública nos países em

desenvolvimento» não é dito que esta deverá acompanhar

necessariamente os desdobramentos ocorridos nos países

industrializados, porém, na medida que as demais fontes

energéticas alternativas disponíveis a esses países

escassearem ou sofrerem crescentes criticas com relação aos

seus respectivos impactos ambientais, o jogo comparativo

tendera a pender menos negativamente a energia nuclear.

Além do mais, é ilusão imaginar que parte

significativa do processo de formação da opinião pública em

países do terceiro mundo não se dS por reflexo do que

acontece nos países mais avançados. Desta forma, uma

recuperação significativa da energia nuclear nos países

avançados terá certamente um impacto direto e positivo para

esta font» de energia também nos países do terceiro mundo.

A tabela 1.8 resume de forma bem ampla as tendências

de médio e longo prazo da energia nuclear nos principais

blocos de países.



TABELA 1.8

TENDÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA NUCLEAR

NOS PRINCIPAIS BLOCOS DE PAÍSES

EUROPA OCIDENTAL

- O acidente de Chernobyl teve grande impacto em
países como a Itália, Bélgica, Suíça e Suécia. Esta
última volta a estudar a decisão de descomissionar
suas centrais entre 1995 e 2010.

- A participação da energia nuclear na Europa
Ocidental, entretanto, devera continuar na faixa de
20% do total da capacidade geradora de eletricidade.
Na Inglaterra, apesar dos problemas com os
ambientalistas e as novas dificuldades relativas a
privatização do setor elétrico, prossegue a construção
do reator Sizewell B, primeiro reator do tipo PWR
(1175 MWe) de tecnologia britânica.

ESTADOS UNIDOS E CANADA

- 0 aumento da demanda de energia elétrica em 1988
deverá representar um novo impulso a energia nuclear
nos Estados Unidos. Além do mais, muitas reformulações
estão em andamento, com a participação intensa do DOE
e da NRC, visando redefinir um papel para a geração
nuclear. Com a entrada de 3 novas plantas em operação
comercial, a energia nuclear foi responsável, em 1990,
por 20,6% da energia elétrica produzida no país.

- No Canadá, apesar dos problemas com a opinião
pública, a capacidade instalada deverá crescer,
mantendo o seu nível de participação de 12% da
capacidade total de geraçko de eletricidade, pelo
menos até 2005.

(CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE)
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(CONTINUAÇÃO DA PAGINA ANTERIOR)

AMERICA LATINA

— Os problemas econômicos dos países latino americanos
indicam que o desenvolvimento da energia nuclear na
América Latina deverA encontrar sérios obstáculos.

ASIA

- J*pâo: é o pais asiático onde a energia nuclear mais
se desenvolve. Os japoneses têm dado grande prioridade
ao desenvolvimento comercial do enriquecimento de
urânio e ao reprocessamento. Além do mais. as centrais
nucleares geram atualmente 27% da eletricidade do pais
(com 45 unidades em operaç&o) e essa contribuição
devera aumentar até 40% no ano 2OOO e 45% no ano 2005.

— Coréia do Sul e Taiwant s3o países com uma indústria
nuclear muito forte, a qual tem assumido um papel
estratégico de manutenção do vigoroso crescimento
econômico vivido por esses paises. A energia nuclear
representa 50% do total da eletricidade gerada na
Coréia, devendo dobrar a capacidade nuclear instalada
até o ano 2001. Em Taiwan, até o ano 2OOO, deverão
estar instalados 9 BWe de origem nuclear,
representando 33% do total da capacidade geradora do
pais.

- China x nos anos 90 devera apresentar aumentos na
demanda de energia. A partir do século 21, entretanto,
o pais devera estar preparado para enfrentar
crescimentos do consumo de eletricidade ainda maiores,
com o aumento do consumo per capto de energia. 0
suprimento energético da nova indústria chinesa devera
basear-se principalmente na energia nuclear, pois o
uso intensivo do carv&o encontrara obstáculos
crescentes tanto do ponto de vista logístico como
ambiental, uma vez que as regittes orientais do país,
que sílo aquelas que se modernizam mais rapidamente,
encontram-se distantes das grandes minas carboníferas.

(CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE)
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(CONTINUAÇÃO DA PAGINA ANTERIOR)

- índia e PaquistSot A índia te» 6 reatores (1154 MW),
e esta planejando expandir essa capacidade instalada
até 10000 MW para o ano 2OOO. 0 Paquistão ten apenas
um reator» mas a sua indústria nuclear está bem
estabelecida.

- Outros países asiáticos: países como a Indonésia e
Bangladesh têm mostrado interesse pela energia
nuclear, desenvolvendo programas consistentes, com a
aquisição, inclusive, de reatores de pesquisa.

PAÍSES DO LESTE EUROPEU

- Rússia: considerava a energia nuclear como uma das
grandes prioridades do país, mantendo um forte
programa de expansão da capacidade instalada. Apôs o
acidente de Chernobyl, na Ucrânia, a questão de
segurança foi reformulada, inclusive com alterações
institucionais no sistema de regulamentação e grandes
revisões tecnológicas tanto nos reatores do tipo VVER
400-230 (que é a versSo soviética do PWR) como,
principalmente, nos reatores do tipo RBMK (que era o
existente em Chernobyl). A desintegração da URSS em
várias repúblicas independentes, entretanto, faz da
evolução da energia nuclear nos demais países
emergentes uma grande incógnita

- Dos demais paises do leste europeu, quase todos
mantém programas nucleares em expansão. Em particular,
a Checoslováquia deverá ter, no ano 2000, cerca de 7
GWe de capacidade nuclear instalada, duplicando d
atual capacidade de geraçfto nuclear. Por outro lado,
as quatro unidades de Packs, na Hungria, geram mais de
50% da eletricidade do pais, sendo consideradas como
das melhores em operação no mundo.

Fontesj (UEMATSU, 1990); (FIORENTINI, 1991)
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1.5 Objetivos da tese

Com a crise que abalou a energia nuclear no plano

internacional e, mais ainda, no Brasil, as iniciativas de

trabalhos que pudessem reintroduzir novos pontos de

referência pára o setor escassearam.

A questão nuclear no Brasil mantém um vinculo muito

grande com o debate sobre a maior ou menor participação de

setores militares em quest Cies estratégicas e de alta

tecnologia, problemática esta que, de certa forma, tem sido

o elemento chave na definição dos vários momentos da

política nuclear brasileira ao longo dos quase quarenta e

cinco anos de história da energia nuclear no pais.

Sem negar a importância dessa problemática

xnstitucional, o objetivo principal deste trabalho é focar

uma outra discussão, qual seja "as novas perspectivas da

energia nuclear e suas possibilidades enquanto fonte

energética em grande escala, competitiva e segura em seus

mais diversos aspectos".

Nesta linha de trabalho, surgem dois pontos chaves a

serem analisados, ou sejai (i) qual sera o papel reservado

no futuro a energia nuclear, enquanto fonte de energia em

larga escala) (ii) quais deveriko ser as modificaçòes a serem

realizadas sobre o quadro atualmente vivido pela energia

nuclear, para viabiliza-la como úma opçtto energética.

Aparentemente, o momento atual da energia nuclear a

nível mundial na"o parse» ser ta"o sombrio como esteve em

passado recente. Existem grandes dúvidas a serem

respondidas, porém os caminhos disponíveis começam a ficar

mais claros, o que permitira gerar os subsídios necessários
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par* ãs grandes decisões que estíiü por vir p^ra a indústria

nuclear.

A década de 80 foi caracterizada por grandee inflexões

sob os aspectos tecnológicos, econômicos, políticos e

ambientais, registrando grandes revezes de tendências e

gerando um novo ambiente onde a energia nuclear poderá ser

revitalizada para ocupar novos espaços abertos recentemente

com a maior conscientização dos problemas de emissttes de C0=

provenientes da queima de combustíveis fósseis em plantas

energéticas.

Nos Estados Unidos, existe uma grande luta no sentido

de mudar a relação de forças no Senado em favor dos

defensores da energia nuclear, e isto devera estimular o

empenho da Casa Branca pelo complexo industrial-nuclear,

pondo em marcha uma série de novos conceitos, novos projetos

etc, os quais têm sido desenvolvidos para responder a crise

que abalou o setor após 197B.

Uma vez revisto o novo quadro da energia nuclear a

nível internacional, se verifica • conveniência e a

viabilidade de se definir uma nova fase para a política

nuclear brasileira, baseando-se, principalmente, no

desenvolvimento de novas tecnologias e conceitos de reatores

de pequeno porte, segurança passiva etc, o que permitiria um

alinhamento seja com aquilo que poderá ser o futuro "estado-

da-arte" da energia nuclear nos principais países

desenvolvidos, seja com o objetivo histórico brasileiro de

domínio da tecnologia nuclear.

Para tanto, a energia nuclear exige clareza entre nós.

As atuais iniciativas d» desenvolvimento de tecnologia

nuclear podem realmente contribuir p*r» a absorção final

desta tecnologia no p*i.»r ainda que existam problemas e

preocupaçbes a serem sanadas.
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É. preciso que se definam cs novos princípios que

deverão embasar esse desenvolvimento. consolidando,

principalmente, o principio de nào-prolif eraçâo de amas

nucleares. Infelizmente, a história nuclear brasileira esta

cheia de incoerências e atitudes contraditórias. Nào poucas

vezes, princípios aparentemente sólidos acabara» negociados

com o advento de novas tecnologias.

Daí a necessidade de compromissos e garantias

institucionais transparentes, definindo linhas para o setor

nuclear que nfto sofram solução de descontinuidade. Uma

dessas garantias, por exemplo, é que as atividades nucleares

sejam controladas pelo Congresso. Outra, é a definição clara

dos espaços que se pretende preencher com a energia nuclear,

ou seja, uma definição precisa do que se entende por

atividades nucleares par» fins pacíficos.

Uma vez consolidados os princípios básicos de

desenvolvimento nuclear, toca ao governo redefinir um novo

Programa Nuclear coerente e transparente em seus objetivos,

evitando-se o atual estado de indefinição em que o setor

encontra-se mergulhado.

A atual situação econômica do pais exigira recursos em

grande magnitude para a reconstrução e a modernização dos

vários setores produtivos, uma vez que a indústria

brasileira precisa ser completamente remodelada para

enfrentar a terceira revolução Industrial, ja iniciada nas

regi&es mais dinâmicas do globo.

Desta forma, • imperdoável que existam no pais tantas

iniciativas de desenvolvimento nuclear, desarticuladas entre

si, drenando recursos escassos que precisam ser muito bem

administrados, sem que exista uma clara definição de todos
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us passos a sere» seguidos no processo de capacitação n«

tecnologia nuclear.

1.6 Plano da dissertação

O trabalho procura identificar e sistematizar diversas

idéias que poderia» ser UM termo de referência para unia nova

política nuclear brasileira. A dissertação esta dividida em

oito capítulos.

Neste capitulo, SÃO comentadas as evoluçbes recentes

da energia nuclear a nível mundial, apresentando a aparente

mudança de tendência que poderá retirar a energia nuclear do

estado de ostracismo em que viveu durante a década de 80,

redefinindo-lhe um novo papel para os possíveis cenários do

ano 2000.

No capitulo dois, a analise histórica desce ao âmbito

nacional, mostrando como o pais, desde o nascimento da "era

nuclear" no pós-guerra dos anos 40, vem convivendo com

políticas de "idas-e-vindas", avanços e retrocessos

tecnológicos e institucionais, em busca de um objetivo

histórico de domínio da tecnologia nuclear.

0 capitulo três tem um profundo componente

tecnológico, definindo novos conceitos de segurança passiva.

reatores de pequeno porte, mòdularizaçào etc, os quais

deverão constituir o novo dicionário de palavras chaves da

energia nuclear no futuro próximo. Apresentam-se as diversas

experiências de países que procuram desenvolver esses novos

conceitos, tentando materializa-los no projeto de um "reator

nuclear de segunda geração".
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A evolução tecnológica da energia nuclear para n

década de 90 pode ser classificada em dois grandes grupos: o

primeiro é constituído pelos chamados projetos

evolucionários; do outro lado, existem os conceitos reatores

revolucionários.

São considerados evolucionários aqueles projetos que

n

\partem de uma base tecnológica conhecida e comercialmente t-i

comprovada, calcando-se, principalmente, nos chamados 'i

reatores de água leve - PWRs e BWRs -, ou nos reatores de

água pesada a urânio natural - por exemplo, CANDU e PHWR -, v j

ambos com ampla difusão internacional e experiência | $\ 4

operativa.

Neste sentido, t*m sido desenvolvidos os chamados

reatores avançados - APWRs e ABWRs -, os quais são reatores

de grande porte, incorporando sofisticados sistemas de •

controle automático e avanços em novos materiais, fazendo

com que esses reatores tenham padrCtes de segurança muito

elevados, sejam muito menos vulneráveis a erros humanos e,

adicionalmente, apresentem indices de desempenho operativo

superiores aos tradicionais PWRs • BWRs contraídos em

passado recente.

Uma segunda linha de desenvolvimento dos reatores

evolucionários, a qual será o objeto principal deste

trabalho, consiste do desenvolvimento de reatores de pequeno

e médio porte - os quais ser&o denominados de PCNs -,

aproveitando, de um lado, os* conceitos principais dos

reatores tradicionais, os novos sistemas de controle

automático desenvolvidos para os reatores avançados acima f \

mencionados, mas, por outro lado, desenvolvendo uma série de

novos conceitos d* sistemas d» segurança passivos, que ' '

permitem significativas simplificações,, passíveis de serem

implantada* apenas em PCNs.
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No segundo grande bloco encontram-se os chamados

conceitos revolucionários de reatores nucleares, us quais

representam verdadeiras rupturas tecnológicas, quando

comparados com os reatores tradicionalmente construídos nos

principais países desenvolvidos.

Desta forma, pode-se considerar como revolucionários,

os chamados reatores rápidos ou regenerativos -"fast-

breeders"- cuja tecnologia ainda não foi totalmente

dominada.'*>

Podem igualmente ser considerados como revolucionários

os reatores do tipo PIUS, os quais terão a sua versão de

pequeno porte analisada detalhadamente, e, finalmente,

também podem ser consideradas revolucionárias as várias

versòes de reatores de alta temperatura, tipicamente

desenvolvidas para PCNs, as quais também serão estudadas

extensivamente neste trabalho.

Os capítulos 4, 5, 6 e 7 s&o de interesse

principalmente dos planejadores de sistemas energéticos, uma

vez que procuram verificar qual o espaço que estaria

disponivel para os PCNs na matriz energética brasileira,

tanto nos sistemas elétricos interligados, como nos sistemas

elétricos isolados, hoje precariamente atendidos.

Desta forma, no capítulo quatro, são apresentados os

principais conceitos teóricos utilizados nos estudos de

planejamento energético, definindo-se os conceitos de

"índice de mérito de uma planta" e dos custos marginais da

expansão do sistema elétrico, apresentando, inclusive, os

vários critérios de comparação econômica entre as várias

(1) lias que não serão analisados neste trabalho, por
envolverem uma tecnologia tipicamente para reatores de
grande porte.
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fontes de energia primária passíveis de serem utilizadas

para geração de eletricidade.

No capítulo cinco é apresentado um aproche de

comparação econômica simplificado, contudo altamente

difundido na pratica internacional, entre as alternativas

energéticas» supondo plantas de referência operando na base,

o que permite a definição de custos unitários de geração

para os diversos tipos de plantas.

Esta abordagem, apesar de limitada enquanto critério

de comparação entre energéticos, propicia uma avaliação

preliminar sobre o posicionamento relativo do mérito das

várias alternativas energéticas disponíveis para um país. 0

capítulo também apresenta as novas tendências de custo da

energia nuclear a nível internacional, mostrando que os

padrões de custos da geração nuclear utilizados no Plano

2010 da ELETROBRAS n«to podem mais ser tomados como

referência para os futuros estudos no pais.

Os capítulos 6 e 7 analisam o sistema elétrico

nacional propriamente dito, cobrindo, respectivamente, os

sistemas isolados e os sistemas interligados, procurando

definir onde as PCNs teriam condições de competir com outros

tipos de usinas, quais as faixas de capacidade instalada

seriam viáveis, em termos puramente energéticos, e em que

faixas de custos esses reatores teriam de ser fornecidos

para serem competitivos.

Finalmente, no capitulo oito, procura-se na o apenas

tecer as conclus&es referentes aos demais capítulos, mas

também incorporar alguns comentários relativos a várias

outras questòes d» grande importância para um tratamento

completo da energia nuclear.
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Assim, são discutidos: (i) o conceito de salvaguardas

internas e a necessidade de se elaborar para o setor nuclear

um quadro institucional que seja transparente, estável e

capaz de atender os interesses conflitantes envolvidos na

questão; (ii) algumas considerações relativas a questão dos

rejeitos nucleares e ao processo de descomissionamento de

centrais nucleares; (iii) os impactos das novas tendências

ambientalistas sobre o comportamento da opinião publica

perante as várias fontes de energia disponíveis e os

problemas ecológicos a elas vinculados.
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CAPITULO 2

Retrospectiva da Política e do Planejamento do Setor

Nuclear no Brasil

2.1 Os primôrdios da Era Nuclear

Para a compreensão do nascimento da "Era Nuclear" é

necessário fazer uma pequena viagem ao passado, dc=>de a

descoberta da radioatividade. Foi Becquerel, em 1696, quem

descobriu a radioatividade, notando que uma chapa

fotográfica guardada em uma gaveta estava sondo

impressionada por um pedaço de minério de urânio guardado na

mesma gaveta.

A partir daí, novas descobertas foram realizadas: (i) o

rádio foi descoberto por Pierre e Marie Curie em 1898; (ii)

a lei do decaimento por Elster e Geitel em 1899; e (iii) o

surgimento de hélio nas proximidades do radio por Ramsey e

Soddy em 1904.

Paralelamente, grandes avanços se processavam nos

estudos da estrutura atômica, principalmente através das

pesquisas de Rutherford. De forma que começou-se a imaginar

que o próprio núcleo atômico também fosse constituído por

partículas fundamentais.

Em 1930, Dirac previu teoricamente a existência do

positron e, em 1932, Chadwick descobriu o nfutron, fato esse

que pode ser considerado como o nascimento da física nuclear

no seu sentido verdadeiro, Já que descobriu-se que a matéria

constituinte do núcleo é o próton e o níutron (OSADA, 1972).
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fi desicobtrtí do núcleo permitiu a confirmação da

existência da chamada energia de repouso, prevista por

Einstein 30 anos antes. Para que muitos protons e neutrons

pudessem ser unidcs em um núcleo, era necessário uma grande

quantidade de energia. Da mesma forma, o aniquilamento de um

núcleo seria capaz de liberar uma grande quantidade de

energia.

Apesar disso, não se sabia como produzir as i E-3çftes

nucleares em grande escala, ou seja, como desinteqrar

núcleos em grandes quantidades para a aplicação da energia

liberada em processos produtivos.

Independentemente, Fermi, ja pesquisava, desde 1934, o

fenômeno de decaimento beta, isto e, sempre que um núcleo

apresenta excesso de nSutrons, o nêutron emite um elétron e

se transforma em um prôton, fazendo com que o núcleo fique

com um número atômico superior.

Fermi resolveu, portanto, bombardear com neutrons o

urânio, último elemento da tabela periódica, de forma a

obter um elemento químico artificial com número atômico

maior do que o do urânio. Notou, entretanto, que vários

outros elementos químicos surgiam, supondo que esses

pudessem ser elementos com número atômico superior aquele

inicialmente previsto.

0 mesmo experimento foi realizado na Alemanha por Hahn,

Strassmann e Meitner. Entretanto, estes seguiram outra idéia

e pensaram que, ao invés de o urânio tornar-se mais pesado,

teria emitido duas partículas alfa transformando-se no

radio.<3r»

(2) Mais tarde concluíram que poderia ser o bario). Em 1938,
devido a situaçío política, Meitner foi obrigada a fugir da
Alemanha, enquanto, em 1939, Hahn e Strassmann publicaram os
seus resultados sem qualquer explicação das causas.
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Foi Meitner, então foragida em Lopenhdujeri, que

interpretou a fenômeno como fissão nuclear. Isto abriu uma

grande possibilidade de se aproveitar a energia liberada

pela reação nuclear.

A noticia foi espalhada nos Estados Unidos por Niels

Bohr, que visitava Princenton nesta ocasião. Foi

imediatamente confirmada por Fermi. Adicionalmente, este

aprofundou os estudos e verificou que os elementos

resultantes da fissão eram muito instáveis, de forma que,

não somente apresentavam decaimento beta, mas emitiam o

próprio nêutron. Para cada fissão realizada, havia a

liberação de 2,5 neutrons de 2 MeV.

Essa descoberta de Fermi er» tão importante como a

própria descoberta da fissão, pois poder-se-ia aproveitar os

próprios neutrons gerados por uma fissão para provocar novas

fiss&es, de tal sorte que a possibilidade de se gerar uma

reação em cadeia abria o caminho para o aproveitamento

pratico da grande quantidade de energia liberada psla

fissão.

A partir de 1939 o urânio passou a ser alvo de inúmeras

pesquisas. Uma importante descoberta foi que a fissão

somente ocorre quando o urSnio é bombardeado com neutrons de

alta energia, designados por níutrons rápidos, ou neutrons

d» baixa energia, também conhecidos como nSutrons lentos,

mas não ocorre com neutrons de energia intermediária.

•

A primeira explicação era que o nêutron de baixa

energia seria capaz oe fissionar o U5*3*, enquanto o nSutron

de alta energia seria capaz de fissionar o U 3 S* - que s*o o s

dois isótopos principais d» urânio.

G
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O avanço das pesquisas permitiu que se? concluísse, em

194o, que o U 2 3 8 fissionava com qualquer tipo de neutron,

enquanto o Uza>*» fissionava apenas com neutrons de alta

(-•nergia, absorvendo os demais neutrons sem que fosse

possível a manutenção da reação em cadeia.

O problema consiste no fato que o urânio natural t-

formado por apenas 0,7% de Ua3>l», o resto é LF3e>. Portanto,

para que se possa realizar as reaçBet» em cadeia, é

necessário: ou obter—se UX3e% puro, ou transformar neutrons

de alta energia em neutrons de baixa energia, fazendo com

que o U 3 3° n&o absorva a maior parte dos neutrons emitidos.

Além do mais, existe o problema que a produção de

neutrons dever ser maior do que a fuga de neutrons e,

portanto, a quantidade de urSnio a ser utilizado na

construção de um reator deve ser maior do que um certo valor

critico para que a reação em cadeia possa ocorrer.

Dadas as condiç&es tecnológicas disponíveis na época, a

possibilidade de obter—se U z* e puro em grande quantidade

estava descartada. Por outro lado, a dimensão crítica

precisava ser testada em um caso real. P&ra tanto erat

necessário definir um processo de desaceleração dos

neutrons. Como Fermi já havia demonstrado, isto era possível

desde que se colidissem os neutrons com átomos leves.

0 hidrogênio é o átomo mais leve da natureza, mas

absorve neutrons. 0 deutério nãro absorve neutrons, mas, nos

Estados Unidos, não existiam fábricas para a sua produção.

Na Noruega existiam essas fábricas, porem, na ocasião, já se

encontrava ocupada pela Alemanha. O hélio é um gás, o que

não era conveniente; o lítio absorve neutrons; o berílio

serve, mas é muito caro; o carbono puro era uma boa

alternativa.
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Fermi cotfieçou « estudar ou» dispositivo feito

âlternadamente de urânio natural e carbono para provocar a

reação en> cadeia. Ao mesmo tempo, em 1940, Macflillan e

Abelson descobriram que o U 2 3 a, uma vez que tinha absorvido

um neutron, se transformava no Pu-1**: em seguida, em 1941,

Fermi mostrou que o plutônio era, também ele, fissionável .

A possibilidade de se construir um reator com urânio

natural ganhou outras dimensOes, pois, ao mesmo tempo que o

U 2 3 D é fissionado, o Ua3t> se transforma em plutônio, que

também é um combustível nuclear. A separação química do Pu

do U é muito mais simples do que a obtenção de U 3 9 e puro.

No final da década de 30 e início dos anos 40, a

situação política era muito grave. Vários cientistas tinham

fugido para os Estados Unidos. As notícias de que a Alemanha

pesquisava intensamente o urânio eram constantes,

publicações sobre o assunto eram censuradas e a exportação

do urSnio tcheco-eslovaco foi impedida. Então Einstein,

Wigner, Teller, Szilard e outros cientistas informaram a

Roosevelt a importância de se intensificar a exploração da

energia nuclear.

Apesar do imediato uso militar, como ninguém havia

conseguido uma reação em cadeia até então, a possibilidade

de obtenção dos enormes recursos necessários para as

pesquisas se mostrava difícil.

Na Alemanha, entretanto, as pesquisas utilizando o

deutério progrediam rapidamente- Em 1940, a Noruega foi

invadida, e a sua maior fábrica de deutério passou para o

controle alemão, o qual aumentou a sua capacidade de

produção. Em fevereiro de 1943, a aviação americana, com a

ajuda de espiões ingleses, bombardeou as instalações dessa

fábrica. Em 1944, a Alemanha tentou transferir a fábrica
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o seu te> ritòriu, «as o hdvio foi ífundadu pt-los»

ingleses, impondo um grande atraso ao programa alemão.

Einstein escreveu para Roosevelt, explicando a urgência

do problema. Em 1941, os Estados Unidos começaram a se

mobilizar seriamente. Além do grupo de Fermi, na

Universidade de Columbia, responsável pela construção de um

reator, as pesquisas se concentrara»! em três outros centros:

- Univ. de Columbia - produção de U 2 3 0 pelo método d^

difusão gasosa.

- Univ. da Califórnia - produção de U 3 3* pelo método

magnético.

- Univ. de Chicago - produção de Pu=31^ pelo reator

nuclear. c;s>

Em junho de 1942* o governo norte-americano iniciou

oficialmente o projeto para a construção da bomba atômica, o

qual foi denominado "Projeto Manhattan", sob a direção do

Gen. Gloves.

Em outubro de 1941, foi firmado um convênio para

colaboração em pesquisas nucleares entre Roosevelt e

Churchill. En 1943, a Inglaterra transferiu para o Canada

todos os seus cientistas nucleares, para pesquisar um reator

baseado no uso do deutério. Os Estados Unidos propuseram,

então, a troca da água pesada por minério de urânio de boa

qualidade, prontamente aceita pelos ingleses.

Em dezembro de 1942, o primedro reator nuclear atingiu

a criticalidade pela equipe dirigida por Fermi na

Universidade de Chicago - um reator de potência zero.

(3) Pesquisas iniciadas antes mesmo da comprovação do
próprio reator.
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construído coat uma pilha de urânio natural metálico e»

grafite.

Antes mesmo da realização da reação em cadeia, foi

conseguida, também na Universidade de Chicago, a separação

do plutônio. Em agosto de 1942, a Du Pont foi encarregada da

construção de uma fabrica produtora de Fu em Hanford. Ao

mesmo tempo, foram construídas as fábricas de U Z 3 B em

Clinton, no Tennesee.'*»

Em 1945 foi realizada a primeira explosão nuclear, o

teste chamado de "Trinity", em Los Alamos - Novo México.

Nesse mesmo ano foram lançadas as bombas sobre as cidades de

Hiroshima e Nagasaki no Japão. De forma dramática, o mundo

tomou conhecimento da energia nuclear e suas

potencialidades.

2.2 Os desenvolvimentos do apôs-guerra

A partir dai, o governo americano começou a tratar a.

questão da energia nuclear como de absoluta segurança

nacional, adotando uma politica de monopólio dos

conhecimentos essenciais a expansão da indústria nuclear.

Essa politica se consubstanciou na promulgação da Lei

Mcflahon - 30/07/1946, quando foi criada a Comissão de

Energia Atômica dos Estados Unidos, estabelecendo o

monopólio estatal sobre tudo que dissesse respeito ao uso da

energia atômica, proibindo a disseminação de informações

(4) Aproveitando a grande disponibilidade energética da
T.V.A.



res dentro e fora do pais sob pena de- "crime de alta

traição".

üs Estados Unidos iniciaram, também, uma política

visando um -fácil acesso aos minerais estratégicos para fins

nucleares encontrados nos países do terceiro mundo sob a sua

influencia. Nesse sentido, na Conferência de Chapultepec.

realizada em 1945 na Cidade do México, foi aprovada a

proposta norte-americana de "solidariedade continental",

pela qual lhes é garantida o abastecimento de matérias

primas estratégicas.

Na verdade, os americanos, nessa época, já tinham

informações sobre as riquezas e as potencialidades do sub-

solo brasileiro. Por um acordo de 1940 foi estabelecido um

programa de cooperação para prospecção de nossos recursos

minerais, tendo sido feito um minucioso levantamento de

nossas reservas.

Com relação aos minerais radioativos - aqueles próprios

para uso nuclear -, o Brasil já os exportava, principalmente

sob a forma de areia monazítica, sem conhecer a sua

importância e valor; basta ver que em 1945 foi firmado um

Acordo de Exportação de Monazita com os Estados Unidos,

altamente danoso aos nossos interesses, o qual, entretanto,

ríio despertara muita atenção antes que ocorressem as

explosCies atômicas no JapSo.

Esse acordo de 1945 previa a venda anual de três mil

toneladas BO preço de 31 a 40 «dólares a tonelada durante

três anos, com prorrogação durante dez triénios

consecutivos, o que correspondia a uma aberração, pois

seriam vendidas 100 mil toneladas de monazita a um preço

irrisório (SALLES, 1958).
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•'• riivel internacional, os ânus que se- £i-yuir«m

e::trenwmente importantes pára a institucionalização da

energia nuclear. Em 1946 foi criada a Organização das NaçBes

Unidas, que assumiu, entre outras funçEtes, o direito de

regular o uso da energia nuclear.

Foi criada uma Comissão de Energia Nuclear no âmbito

das NaçCtes Unidas, na qual a delegação brasileira foi

chefiada pelo Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, o

qual se constituiu em um dos principais responsáveis pela

evolução da energia nuclear no Brasil.

Em 1947 os Estados Unidos tentaram aprovar na Comissão

de Energia Atômica das Naçttes Unidas o chamado Plano Baruch,

pelo qual pretendiam, em nome da "segurança mundial",

assegurar o controle das reservas mundiais de minerais

radioativos.

O objetivo era estabelecer uma supervisão internacional

sobre o uso da energia nuclear em todos os países produtores

de minerais atômicos. O estabelecimento de um sistema de

segurança, aliado ao monopólio do conhecimento das pesquisas

nucleares, representava a tentativa norte-americana de

impedir que outros países atingissem a fabricação da bomba

atômica.

Entre os vários países que se levantaram contra o Flano

Baruch se destacaram a Uni3o Soviética, que defendia os seus

interesses na corrida pela obtenção da bomba atômica, e o

Brasil, na época único país com .reservas significativas de

urânio que não estava diretamente controlado pelos países

desenvolvidos, e que, por isso mesmo, sentiu-se «apropriado

pelas propostas do Plano Baruch, iniciando um processo de

resistência à sua aprovação que se consumou com a proposta

do "princípio das compensações", o qual deveria assegurar
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..«os países produtores de malt r i«s pniiî £> o dutilo de

prioridade para o seu aproveitamento.

Em 1948 a Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas

declarou ter chegado a um impasse e o Plano Baruch foi

sepultado. For outro lado. em 1949, a Unido Soviética

explodiu a sua primeira bomba nuclear, levando a ruína as

esperanças americanas de exercerem o monopólio da energia

nuclear.

No Brasil, depois que o Governo Dutra se estabilizou, u

Acordo de 1945 voltou a chamar a atenção, principalmente no

seio do Conselho de Segurança Nacional - CSN. O debate se

travou tanto internamente como a nivel internacional. A

nível interno, em 1947, foi criada a Comissão de Estudos e

Fiscalização dos Minérios Estratégicos, vinculada ao CSN.

Procurava-se, principalmente, restringir as exportações

de minerais radioativos. As press&es internas sobre o

Governo Dutra fizeram com que o compromisso assumido em 1945

fosse liquidado. A despeito dessa decisão, entretanto, as

exportações de minerais radioativos para os Estados Unidos

continuaram normalmente ate 1951.

Vale lembrar que, nesse período, o problema da energia

elétrica ja se definia como sendo um dos principais gargalos

estruturais para o desenvolvimento e industrialização do

país, o que fazia da energia nuclear uma esperança para as

necessidades futuras. Tomava corpo, no Smbito das ideologias

mais nacionalistas, principalmente militares, a necessidade

de se definir uma política nuclear brasileira.

Em 1950, o Presidente Dutra convocou o Almirante Álvaro

Alberto para que propusesse medidas que definissem um

Programa Nuclear Brasileiro. Este trabalho gerou a Lei

número 1310, aprovada em 1950, mas somente promulgada em
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r1751 com a volta de tte-1'1 iio VSIIIOS è Preaidí-ncia d*

Repúblicé.. f

ü segundo governo de Getúlio Vargas caracterizou-se

pela institucionalização da maquina administrativa do Poder

Executivo. É nesse mesmo sentido que a Lei número 1310 deve j

ser entendida, uma vez que ela fixou o monopólio estatal na K"̂ <

exploração dos minérios radioativos, fixou severas

restrições à sua exportação e, principalmente, criou o

Conselho Nacional de Pesquisas - CNPq, diretamente ligado a » v

Presid&ncia da República, que teria "por finalidade promover ' *

e estimular o desenvolvimento da investigação cientifica e

tecnológica em qualquer domínio do conhecimento" (PINHEIRO, L\ '

1958).

A competência do CNPq quanto a area nuclear ficou

designada no artigo 5 desta mesma lei: "Ficarão sob o

controle do Estado, por intermédio do CNPq (...) todas as

atividade» referentes ao aproveitamento da energia atômica,

sem prejuízos da pesquisa cientifica e tecnológica"

(PINHEIRO, 1958). I

A promulgação da Lei número 1310 e a criação do CNPq

representaram, no setor nuclear, a concretização da

ideologia nacionalista, que pautou todo o segundo Governo

Vargas.

Ao lado desses elementos legais e institucionais,

juntaram-se, no Smbito da esfera dirigente do pais, em

"caráter secreto", normas d» <ação política para o setor

nuclear, propostas pelo CNPq • ratificadas pelo CSN, onde se

definiam dois princípios básicosi (1) o principio das

compensações especificas através do qual «e pretendia trocar f

tecnologia nuclear pelos minerais atômicos; (2) o principio ,

da liberdade da açdes com os outros países, visando quebrar tA
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o monopólio de relaçòts que? se vcrilicava coiti Ü B L'̂ tiiuofe

Unidos (SALLES, 1958).

0 espirito dos princípios acima expostos estremeceram

as relações no campo nuclear entre o Brasil e os Estados

Unidos, com a conseqüente queda das exportações de minérios

radioativos brasileiras nos anos de 1950 e 1951, já que os

Estados Unidos nao aceitaram pautar os acordos de comércio

de minérios ao principio das compensações especificas.

Porém, a eclosão da Guerra da Coréia mostrou novamente

as limitações políticas e econômicas do pais e do

nacionalismo então vigente. As pressOes exercidas pelo

governo norte-americano fizeram com que o Brasil

sacrificasse suas pretensOes de desenvolvimento no setor

nuclear e retomasse as exportações de minérios radioativos a

preços inadequados e sem a contrapartida tecnológica

defendida pelo principio das compensações específicas.

Em fevereiro de 1952 foi aprovado o "Acordo de 1952",

que teve uma vigência de três anos, estipulando uma

exportação anual de 2500 ton de areia monarítica e os

produtos de tório e sais de terras raras resultantes do

beneficiamento no pais de outras 2500 ton de monazita.

Em março desse mesmo ano firmava-se um acordo de

assistência militar Brasil-Estados Unidos, pelo qual

ficávamos desobrigados de enviar tropas a Coréia, desde que

garantíssemos o abastecimento de materiais estratégicos aos

Estados Unidos. •

Além do mais, através do Decreto 30.583 de 1953, foi

criada a Comissão de Exportações de Materiais Estratégicos -

CEME - ligada ao Ministério das RelaçOes Exteriores,

subtraindo a questfto das exportações de minérios

estratégicos da alçada do CNPq, para que essa passasse a ser



assunto de uma comissão mais i<mplct, capa:: do diluir .*s

posições nacionalistas cristalizadas no CNPq e nas chefias

militares.*o>

0 Acordo de 1952 representou um dos maiores fracassos

de nossas relações de comércio internacional. O governo

norte-americano adquiriu de uma única vez os produtos de

tório que deveriam ser exportados no prazo de três anos e se

desinteressou de cumprir o resto do acordo.

Para resolver os problemas diplomáticos gerados por

este acordo, foi proposto um outro acordo em 1954, que

passou a ser conhecido com "Acordo do Trigo", já que trocava

a areia monazitica brasileira pelo trigo norte-americano.

Novamente, à revelia das posiçòes contrárias do CNPq e CSN,

a CEME aprovou este acordo, sendo endossado pelo Presidente

Vargas em agosto de 1954, quatro dias antes do seu suicídio.

Parado«almente, o mesmo Getúlio Vargas apoiara um

memorando enviado em 1953 pelo CSN a Presidência da

República, recomendando uma reaproximação da política

governamental de energia atômica aos princípios básicos

definidos pelo CNPq em 1950 e ao espírito que norteara a

aprovação da Lei número 1310. Era fundamental, concluía esse

memorando, que se garantisse o princípio das compensações

específicas e a viabilização do nosso avanço tecnológico no

campo nuclear.

Ao mesmo tempo, ainda em sua gestão na Presidência do

CNPq, o Almirante Álvaro Alberto. iniciou em 1953 uma nova

missão aos Estados Unidos na esperança de elaborar um novo

Acordo de Cooperação, porem dentro dos princípios definidos

pelo CNPq.

(5) Principalmente no C8H e no Estado Maior das Forças
Arcadas - EHFA.
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Vendo a resistência imposta pela ComassSc.» de- Eneroia

Atômica dos Estados Unidos - em plena vigê-ncia da LPI

McMahon -, o Almirante mudou de postura e começou a colocar

em prática o segundo principio básico, que busca cooper«ção

com outras naçbes.

O Almirante Álvaro Alberto dirigiu-se a França t; obteve?

uma usina de preparação de urânio nuclearmente puro para ser

instalada em Poços de Caldas. Essa, entretanto, nunca saiu

do projeto, sendo completamente esquecida depois que o

Almirante deixou a Presidência do CNPq.

Em seguida, o Almirante garantiu na Alemanha Ocidental

a solução para a construção de uma usina de enriquecimento

isotópico, adquirindo três ultra-centrífugas - as quais

constituíam uma tecnologia ainda em desenvolvimento na

Alemanha.

Novamente as limitaçCtes ~a falta de autonomia se

fizeram sentir. Primeiro houve um inicio de negociações

complicado, devido ao regime de ocupação ao qual a Alemanha

estava submetida. Em seguida, findo esse regime, três ultra-

centrifugas foram compradas pelo Brasil, porém foram

impedidas de serem embarcadas, devido a intervenção dos

Estados Unidos, ficando armazenadas em um porto alemão até

1955, quando as novas políticas propostas pelo Presidente

Eisenhower, dos Estados Unidos, permitiram o seu embarque

para o Brasil.

Em meados da década de 50, o processo de reconstrução

da Europa e do Japão do após-guerra estava praticamente

esgotado e, novamente, o avanço do capitalismo passou 5 se

realizar sobre os países periféricos. Porém, o modo de

expansão do capitalismo a partir da década de 50 apresenta

uma nova dinâmica, isto é, ocorre o surgimento e e



i:t*s> gr ÍIIIIÍL-O m u l t i n a c i o n a i s coin p l a n t e d irit1u-.tri.or.

instaladas no terceiro mundo.

Esta mudança no padrão de e::pans£to econômica se

refletiu igualmente no setor nuclear. A perda do monopólio

da tecnologia nuclear, a explosão da primeira bomba H d.<

União Soviética em 1953 etc, levaram a r e-ior titulação d<?>

política norte-americana de energia atômica.

Ü£> Estados Unidos passaram a se preocupar em facultar

aos seus grandes consórcios industriais a participação na

expansão da energia nuclear, ao mesmo tempo que procuraram

liberar a realização de acordos de cooperação atômica com

outros países.

2.3 O programa norte-americano "Átomos para a Paz'

Em 1953, o Presidente Eisenhower, com o seu discurso na

VIII Assembléia Geral da ONU, lançou a proposta "Átomos para

a Paz", visando o desenvolvimento dos usos pacíficos da

energia nuclear e, ao mesmo tempo, o estabelecimento de um

mecanismo de controle internacional sobre materiais físseis

e a possibilidade de seu emprego militar.

Apesar de não ter sido aprovada na ONU, dada a posição

contrária da Uniío Soviética, a proposta "Átomos para a Paz"

continuou. Mais ainda, o mesmo Eisenhower propôs ao

Congresso a revisão da Lei McMahon. A nova Lei de 1954

facultava a troca de informações nucleares com outras

nações, eliminando os impedimentos que eram estabelecidos

pela Lei McMahon. Isto fez com que a indústria nuclear

norte-americana passasse a experimentar um "boom" comercial

de envergadura internacional, convertendo-se em um forte

elemento de press'ao e podt>r.
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03 esforços americanos na utilização pacifica da

energia nuclear resultaram na "Primeira Conferência sobre

Uso Pacifico da Energia Nuclear", realizada em Genebra de 08

a 20 de agosto de 1955, com a participação de 73 países

(MAIORINO, 1987).

Esta Conferência é um marco histórico, a partir cio qual

vários outros países iniciaram seus programas nucleares, a

maioria adquirindo projetos prontos dos Estados Unidos. Além

do mais, a partir dessa Conferência, os fluxos de

informaçKes tecnológicas do setor nuclear se intensificam,

sendo criadas as primeiras revistas técnicas especializadas

em energia nuclear (MAIORINO, 1987).

Dentro desse clima de distensão, foi criada em 1957 a

Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA - com a

finalidade, segundo o seu estatuto, de acelerar e aumentar a

contribuição da energia atômica para "a paz e a prosperidade

do mundo inteiro". Dentre as suas atribuiçftes inclui-se a

aplicação de salvaguardas a materiais físseis especiais, bem

como a serviços, instaiaçòes e informaçbes.

Além do mais, neste mesmo ano, foi assinado o Tratado

de Roma, pelo qual os países europeus constituíram a

EURATOM, destinada a cooperação em energia nuclear para fins

pacíficos, sendo uma evidente tentativa européia de ter voz

própria no mundo bipolarizado do setor nuclear.

No ano de 1954 houve um agravamento na crise política

brasileira, culminando com o suicídio de Getúlio Vargas, o

qual deixara uma carta-testamento denunciando pressOes de

grupos internacionais e nacionais. Até * posse de Juscelino

Kubitschek em janeiro de 1956 a Presidência da República foi

ocupada por trís nomes diferentes, além de ocorrer um



contr j-gol pt> de Estado psra q^r^ritir * pn^t». ,;,o

presidente eleito.

No meio desse período de crise, o setor nuclear

experimentou um de seus acontecimentos mais polêmicos. A

morte de Getúlio levou o Vice-presidente Café Filho A

Presidência da República e o General Juarez TAvora A

Secretario Geral do CSN.

Em novembro de 1954 foi aprovado um novo documento do

CSN, definindo uma nova orientação A política nuclear. Esse

documento retirava do CNPq o poder de negociação externa,

além de desviar-se do principio básico da livre cooperação

com outras naçòes em favor de um tratamento especial aos

Estados Unidos, refletindo a grande influência de pressões

norte-americanas.

Os desentendimentos entre o CNPq e o CSN se

exarcerbaram, terminando com a exoneração do Almirante

Álvaro Alberto da presidência do CNPq. 0 Almirante, na

presidência do CNPq, era considerado o principal obstáculo a

efetivação de acordos de energia atômica com os Estados

Unidos.

Pouco depois de sua demissão, a trís de agosto de 1955,

foram assinados no Itamaraty dois acordos de cooperação com

os norte-americanos: o acordo de cooperação para o

desenvolvimento da energia atômica com finalidades pacíficas

e o Programa Conjunto para o Reconhecimento e a Investigação

de Urânio no Brasil.

Pelo acordo de cooperação, com duração de cinco anos,

os Estados Unidos se comprometiam a arrendar ao Brasil o

urânio enriquecido para o funcionamento dos reatores de

pesquisa que o governo brasileiro decidiu adquirir dos

americanos. Enquanto, pelo Tratado de Pesquises Minerais,
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t r afiF.f cr ia—se aos Estados Unido?., por uni praro de» iJt.iT. ano1»,

o monopólio da pesquisa de urânio e de sua compra (MOREL.

1979, p. 102J.

Os acordos com os Estados Unidos de 1954 e

representaram o abandono dos princípios básicos que tinham

norteado a política nuclear defendida pelo CNPq e pelo

Almirante Álvaro Alberto. As resistências às iniciativas üo

CNPq de encontrar na França e na Alemanha as usinas de

tratamento e enriquecimento de urânio aumentaram.

O pensamento dominante passou a ser o de que, em

primeiro lugar, o pais deveria determinar o potencial de

minérios radioativos e, sô depois, enveredar pelo seu

aproveitamento, diferente da postura até então defendida

pelo CNPq de realizar simultaneamente as pesquisas minerais

e o apareihamento industrial.

As mudanças políticas propostas pelo Presidente

Eisenhower permitiram que as três ultra-centrífugas

compradas pelo governo brasileiro na Alemanha fossem

embarcadas. As mudanças das diretrizes internas fizeram,

entretanto, com que estas máquinas nunca fossem operadas,

sendo encaminhadas e encaixotadas nos armazéns do Instituto

de Pesquisas Tecnológicas de S3fo Paulo. Por outro lado,

também nâo foi dado andamento ao projeto da usina de refino

de urânio dos franceses.

Na verdade, os interesses das relac&es internacionais

brasileiras, que defendiam os compromissos e alianças

assumidos pelo pais, principalmente com os Estados Unidos,

viram por bem eliminar todos os importantes focos de tensão

diplomática, particularmente neste período marcado pela

grande crise da Guerra da Coréia. Nesse sentido, as

drásticas mudanças d» rota na política nuclear permitiram
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o Drasil d&finisse claramente, |>c-i ante os «,£••••". dluidtis,

o seu posicionamento a nível internacional.

Como reflexo dessa mudança política do Programa Nuclear

Brasileiro e através de iniciativas do programa americano

"Átomos para a F'az"v foi possível a instalação do primeiro

reator nuclear de pesquisas no Instituto de Energia Atômica

de Sao Paulo - IEA.

Em seguida, o Instituto de Pesquisas Radioativas -IPR-,

que fora criado em 1953, vinculado a Universidade Federal de

Minas Gerais, para estudos e pesquisas em física, adquiriu

um reator nuclear de pesquisas TRIGA da empresa norte-

americana General Atomics, constituindo o segundo reator

nuclear a ser instalado no Brasil.

0 IEA foi cri .do em 31 de agosto de 1956, a partir de

um convênio entre a Universidade de S.Paulo - U5P, e o CNPq.

Após a criação da CNEN, estes institutos passaram de maneira

direta ou indireta a serem regidos pela sua política

(MAIORINO, 1987).

Em 1956, na Câmara dos Deputados, o Deputado Renato

Archer divulgou quatro documentos secretos, de procedência

norte-americana, nos quais se evidenciava a pressão exercida

pelos Estados Unidos sobre a nossa política nuclear. Os tais

documentos teriam sido dirigidos ao General Juarez Tavora,

entalo Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República

e Secretario Geral do CSN do governo Café Filho (MOREL,

1979, p. 103).

Instalou-se, então, uma Comissão Parlamentar de

Inquérito destinada a apurar os fatos sobre as pressbes

norte-americanas que teriam mudado o rumo de nossa política

nuclear. Diante da repercussão das revelaçòes feitas perante

a CPI, o Presidente Juscelino Kubitschefc nomeou uma comissão
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parc« c:: «Hi in ar o problen.í t estat»&lr-tn- dirt-tri ?E-S

que regulassem a matéria (MUREL, 1979, p. 1O7) .

Em 3O de agosto de 1956, foram aprovadas as Diretrizes

Governamentais para a Política Nacional de Energia Nuclear,

onde, de uma forma geral, constavam pontos que tentavam

restabelecer a soberania do governo sobre qualquer matória

referente a energia nuclear. Foi criada a 10 de outubro de

1956, pelo Decreto número 40.110, a Comissão Nacional de

Energia Nuclear - CNEN -. vinculada diretamente à

Presidência da República e com a incumbência de propor as

medidas julgadas necessárias a orientação da política geral

da energia atômica em todas as suas fases e aspectos (MOREL,

1979, p. 104).

Se, por um lado, a década de 50 marcou a fase da

física experimental no Brasil, nesse mesmo período a

política nuclear continuou a ter um desenvolvimento a

margem. Menos do que a ciência nacional, eram os interesses

de relações internacionais que definiam os compromissos e

alianças assumidos pelo Brasil.

Apesar de tudo, o Presidente Kubitschek permitiu uma

retomada do discurso nacionalista e prometeu o

aproveitamento de nossas riquezas nucleares. Ja no seu

governo, a CNEN começou a desenvolver um ante-projeto para a

construção de uma usina nuclear na regido centro-sul,

criando o chamado Grupo de Trabalho do Reator de Potência.

Procurava-se, desta forma, .alinhar-se tanto a grande

corrida nuclear que se processava a nível mundial, como aos

incentivos internos propiciados pelo Plano de Metas do

Presidente Juscelino Kubitschek. 0 discurso de instalar uma

usina nuclear no Rio da Janeiro, para ser operada ja nos

anos 60, foi repetido em 1958 e em 1959, quando foi criada a

Superintendência do Projeto Mambucaba, que deveria coordenar
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os estudos de instalação dessa ctiitral, £» t|iw*l . j.\ «,e

pensava, deveria ser do tipo PWR.

Com a criação do Ministério das Minas e Energia - MME.

em 1960, a CNEN foi inclusa na sua jurisdição. Na verdade,

através da CNEN, o Brasil conseguiu nos anos 60 grander.

avanços tecnológicos em energia nuclear. Foi criado o

Laboratório de Dosimetria**', no Rio de Janeiro. -II-MI. de- '

serem conseguidos pela CNEN, em cooperação com geólogos j

norte-americanos, grandes avanços no conhecimento de nosso

sub-solo.

Os governos Quadros e Goulart representaram um período

de grande confusão política e econômica. Dentro de suas

políticas populistas e desenvolvimentistas a energia nuclear

apresentava—se como indispensável a nação. Porém, mesmo no

setor nuclear, as propostas apresentadas por esses governos

eram confusas e obviamente inexequíveis.

Com Jânio, o Projeto Mambucaba foi reformulado; chegou-

se a elaborar o projeto de um reator a urânio natural

refrigerado a gas, em cooperação com técnicos franceses que

haviam utilizado essa tecnologia em seus primeiros reatores.

Contrariava-se, assim, a linha de pesquisa ensaiada a nível

dos institutos e universidades brasileiras. A renúncia de

Jânio paralisou o projeto e os franceses seguiram para a

Argentina para a construção de Atucha.

Jo3o Goulart, seguindo as linhas de seu Plano Trienal,

o qual mencionava o esgotamento, progressivo do potencial

hidroelétrico economicamente exploravel, previsto para 1975

- 1980, recomendava o início da construção da primeira

central nuclear, dentro de um programa de longo prazo que

(6) Uai* tarde transformado no Instituto d» Radioproteçio e
Dosiaetri*.



* independência no suprimento de- combustíveis, «

utilização de matérias primas nacionais c- a máxima

participação possível de empresas nacionais.

Apesar de tudo, esses governos deixaram elementos

institucionais importantes, tais como o Decreto número

50.753, de 1961, que regulamentou o emprego das rendas

provenientes da industrialização de minerais radioativos e

de seus subprodutos, inclusive autorizando a CNEN a utilizar

esses recursos na ampliação do intercâmbio técnico-

cientifico etc; e a Lei número 4.118, de 1962, que dispôs

sobre a Política Nacional de Energia Nuclear.

Com essas disposições, reestruturou-se o arcabouço

institucional do setor nuclear no pais: (i) assegurando o

monopólio da Unia"o sobre a pesquisa, lavra, comercialização

e industrialização de minérios e materiais nucleares, (ii)

transformando a CNEN em autarquia federal com autonomia

financeira e administrativa, diretamente subordinada a

Presidência da República, cabendo-lhe a orientação da

Política Nacional Je Energia Nuclear, e transferindo para a

CNEN atribuiçòes antes desempenhadas pelo CNPq, (iii)

designando a CNEN para apoiar as atividades desenvolvidas

nos vários institutos de pesquisa da area nuclear.<7>

0 IEN foi criado como unidade de pesquisa da então

Universidade do Brasil - hoje Universidade Federal do Rio de

Janeiro -, sendo constituído por técnicos da CNEN. Após a

fundação do Instituto, o seu pessoal técnico passou por um

grande processo de especialização no "Argonne National

Laboratory" nos Estados Unidos. Desse processo, foi gerado o

primeiro projeto de um reator nuclear de pesquisas feito por

(7) 0 IEA, o IPR e o recém fundado IEN - Instituto de
Energia Atômica -, no Rio de Janeiro.
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concluído c-Oi 1965-.

2.4 A Maturidade da geração nuclear de energia elétrica a

nível mundial

A nível internacional, apesar da frenética corrida que

se observava para o desenvolvimento tecnológico de reatores,

a "Segunda Conferência sobre Usos da Energia Nuclear para

Fins Pacíficos" já refletia um certo pessimismo quanto ao

futuro da energia nuclear em aplicaç&es pacíficas, pois os

custos dos reatores nucleares estavam excedendo as previsões

iniciais.

Seja como for, a partir da década de 60, a energia

nuclear, a nível mundial, passou a conhecer um

desenvolvimento comercial bastante grande, principalmente

nos Estados Unidos, onde as concessionárias de energia

elétrica começaram a contratar maciçamente reatores

nucleares das empresas fabricantes dessas centrais.

A "Terceira Conferência Internacional para Usos de

Energia Nuclear para Fins Pacíficos" constatava que a

energia nuclear havia atingido a sua maturidade.

A nível de América Latina, em 1963, foi assinada uma

declaração conjunta dos presidentes do Brasil, México,

Chile, Bolívia e Equador, manifestando a intensão de

converter a região em Zona Desnuclearizada. Iniciou-se,

assim, um processo que culminaria no Tratado de Tratelolco,

assinado na Cidade do México em 1967.

No Brasil, apesar das várias intens&es de se aproveitar

a energia nuclear em reatores terem fracassado face as
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pi of i.fidâs cr ísesj políticas e? econômicas atravessadas, o pais

conseguiu avançar nas pesquisas geológicas. Em 1964, o

governo autorizou a CNEN a constituir uma sociedade mista

que se chamaria Companhia de Materiais Nucleares do Brasil -

COMANBRA, a qual teria a finalidade de promover a lavra, o

beneficiamento, o refino» o tratamento químico e o comércio

de materiais nucleares.

As alterações políticas de 1964 aprofundaram as

mudanças na política nuclear existente, afastando-se ainda

mais de qualquer orientação nacionalista. No "Programa de

Ação Econômica do Governo" - PAEG, do Presidente Castelo

Branco, deixou-se de considerar a energia nuclear como uma

possível fonte geradora de energia elétrica em larga escala

no país. Tornou-se, assim, uma posição contrária aquela que

cientistas e políticos vinham defendendo ha mais de uma

década.

O regime autoritário instaurado teve por meta o

desenvolvimento econômico pautado por leis de mercado e

busca da eficiência econômica. A política energética foi

igualmente orientada para uma maior produtividade dos

investimentos, partindo da ampliaç&o dos sistemas geradores

com base em usinas convencionais.

No campo nuclear, os esforços foram concentrados na

formação de técnicos, na pesquisa, na prospecçSo de novas

jazidas de minérios nucleares e na produção de

radioisòtopos.

«

Na pratica, entretanto, em 1965, retomou-se o Projeto

Mambucaba, visto, agora, como apenas uma iniciativa piloto

no sentido de aproveitamento termoelétrico da energia

nuclear. Foi constituído o "Grupo de Trabalho de Reatores de

Potência". Esse grupo foi logo extinto; no entanto, o seu

trabalho demonstrou a viabilidade de uma'central de cerca de



-«00 MW(e) importada IÍ que passaria « operar n« área Fiio-

Ouanabara a partir do período 1972 - 1975.

Durante o seu governo, o Presidente Castelo Branco

ratificou a autonomia da CNEN, que continuou vinculada a

Presidência da República, dada a sua importância em termos

de segurança nacional. Porém, com a reforma administrativa

realizada em 1967, o Decreto-lei 2OO passou a CNEN para o

MI1E, ficando para ela a gestão da Política Nacional de>

Energia Nuclear, mas passando a ELETRÜDRAS a

responsabilidade da construção e operação de usinas

nucleares.

f. nivel de pesquisa, podem ser citados o Grupo do Tôrio

eu. 1965, no IPR de Minas Gerais, o qual lançou-se, junto com

pesquisadores franceses, em um projeto de reator de tôrio e

água pesada. Ainda com pesquisadores franceses, foi

confirmada a existfncia de urânio em condições

economicamente favoráveis de exploração em Poços de Caldas.

Por fim, em 1966, foi criado o Centro de Energia Nuclear

para a Agricultura - CENA, em Piracicaba.

2.S Planejando a instalaçlo da primeira usina nuclear no

pais

Os Governos Costa e Silva - 1967 a 1969 - e Mediei -

1969 a 1974 - representaram períodos de grande expansão da

economia brasileira, com taxas de crescimento do consumo de

eletricidade da ordem de 14 V. aa. Grandes investimentos

foram programados ou já estavam em andamento par* ampliação

do parque hidroelétrico brasileiro.

0 Governo Castelo Branco se caracterizara por uma

política externa que objetivava evitar atritos com os
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Estados Unidos. 14o Governo Costa e Silva, porém, essa

posição se alterou com o episódio do Tratado de Não-

Froliteração de Armas Nucleares - TNP.

Inicialmente, em maio de 1967, o Brasil assinou o

Tratado do México sobre proscrição de Armas Nucleares na

América Latina. Nesse tratado deixava-se clara a

possibilidade de utilização da energia nuclear para fins

pacíficos. Particularmente polêmico era o artigo que

permitia explosões nucleares com fins pacíficos.

Os Estados Unidos manifestaram-se contrários a esse

artigo e, em declaração entregue aos chefes das delegações

do Brasil e do México, afirmavam ser praticamente impossível

estabelecer diferenças entre a tecnologia utilizada para

fins pacíficos e a utilizada para fins bélicos. Contudo, a

possibilidade de desenvolver explosttes nucleares para fins

pacíficos foi mantida.

Em agosto de 1967, os Estados Unidos e a União

Soviética apresentaram na Conferência de Desarmamento de

Genebra o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares -

TNP, que procurava restringir o acesso de novos países ao

"clube nuclear".

Por esse tratado, as naç&es são divididas em duas

categoriast potfncias nucleares - todo país que tiver

fabricado ou explodido uma arma nuclear ou outro artefato

explosivo nuclear antes de primeiro de janeiro de 1967 -*, e

potfncias não nucleares - todo» os demais Estados. Estes

ficariam proibidos de adquirir ou fabricar artefatos

nucleares, mesmo os de utilização para fins pacíficos; as

atividades nucleares desses países estariam sujeitas a

sistemas de salvaguardas (MOREL, 1979, p. 112).
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Votaram contra o tratado: Albânia. L <bci, Tanzânia a

abstiveram-se de votarr entre outros: Argentina,

brasil, França, índia, Argélia, Arabia Saudita, Espanha,

Portugal (SOARES, 1974, p.

0 governo brasileiro reivindicou o direito de

utilização do átomo, apresentando o uso da energia nuclear

como indispensável ao processo de desenvolvimento do pais. A

"Era Atômica", a "revolução nuclear" etc, são legendas que

mostram bem como a energia nuclear era apresentada a nível

mundial como um novo instrumento tecnológico do

desenvolvimento, sobre o qual o Brasil deveria adquirir

capacitação e independência.

Conjugava-se, em paralelo, as aspirações de um "Brasil

grande potência", onde se colocava o desenvolvimento

científico e tecnológico como elemento forte da política

governamental.

A oposição brasileira ao TNP mobilizou diversos setores

da opinião pública nacional, constituindo o principal marco

de referência da guinada da política externa do Governo

Costa e Silva. Neste período se definem palavras-chaves como

"segurança" e "soberania nacional", que pautariam uma nova

fase do período pós-64.

Internamente, a energia nuclear também sentiu o impacto

dessa nova fase do país, sendo vislumbrada, pela primeira

vez, nos planos do setor elétrico nacional, ainda que

assumindo um caráter de complementaridade a energia

hidráulica.

Em 1967, foi criado o "Grupo de Trabalho Especial", com

representante» do CSN, MME, CNEN, ELETROBRAS e FURNAS,

visando estudar a possibilidade de utilização da energia

nuclear na regiiko sudeste. Este grupo recomendou a
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do uma usina de 5U0 MW(e), parei entrar t.-m

funcionamento no final da década de 70.

Ao mesmo tempo,• a CNEN estreitou o seu relacionamento

com os tr*s institutos mais importantes responsáveis pela

pesquisa nuclear do pais, intensificou o levantamento das

jazidas de minérios atômicos e o estudo dos processos para o

seu aproveitamento.

Apesar das diversas divergências existentes a nível

internacional, em 1968 o Brasil obtém a colaboração de

técnicos da AIEA para o "Grupo de Trabalho Especial". Os

estudos realizados confirmaram a recomendação de um reator

de 500 MW(e).

Dos relatórios do "Grupo de Trabalho Especial",

elaborado em 1967, e da AIEA, elaborado em 1968, o governo,

em 1969, decidiu construir a sua primeira usina nuclear, a

qual se localizaria em Angra dos Fieis, RJ.

A CNEN optou pela linha de reatores PWR, contradizendo

inteiramente as metas tradicionalmente definidas de

independência tecnológica. Os cientistas brasileiros

criticaram duramente esta opção, pois nos colocava na

dependência de tecnologia e combustível enriquecido

provenientes das grandes potfncias.

A escolha de opção tecnológica para os reatores

nucleares envolve não apenas elemento* técnicos, mas também

políticos. Os cientista» defendiam a opção por reatores a

urânio natural e água pesada, opção adotada por países como

Canada, India, Argentina, Paquistão, França e Inglaterra.

A questão, entretanto, é extremamente delicada. Uma

analise ex-post das várias experiências internacionais

mostra que a Inglaterra e a França, posteriormente,
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abandonaram suas tecnologias pt6pr IÜÊ C-IH favor do

PWR norte-americana. Na França, par ti eu lar «ten te-, a mudança

tecnológica, decidida em 1974, foi muito criticada, pois

abandonou-se a tecnologia própria, enquanto a empresa

FRAMATOME passou a construir reatores tipo FWR sob licença

da Westing nous» nort»-> americana.

Na verdade, tanto a FRAMATOME como a KWU alemã, ambas

licenciadas da Westinghouse na construção de reatores PWRs,

se transformaram em empresas gigantes no mercado de usinas

nucleares. Na França, o programa nuclear foi fantasticamente

acelerado, e a energia nuclear representa hoje 75X do total

da eletricidade gerada no pais.

Por outro lado, n2o é menos verdade que Canada e índia,

os quais se mantiveram fieis a tecnologia de reatores a

urânio natural e Água pesada, constituem dois exemplos de

sucesso de capacitação tecnológica e desenvolvimento de uma

indústria nuclear própria.

No primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento - I PNO,

o Presidente Mediei destacou, na parte atinente à política

energética, a construção da primeira usina nuclear e a

necessidade que o pais dominasse o ciclo do combustível

nuclear, com a implantação, inclusive» de um complexo

industrial para a produção do combustível nuclear e o seu

reprocessamen to.

Em 1971 foram apresentadas as propostas de cinco

fabricantes para a construção dessa primeira central. Um

relatório enviado ao MME recomendou a proposta da

Westinghouse, pois esta Bra a que melhor contemplava a

participação da indústria nacional no fornecimento de

componentes. N* prática» entretanto, o tipo de contrato

estabelecido permitia uma limitada participação de

pesquisadores e cientistas brasileiros. '
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Institucionalmente, fora» realizadas grandes

reformulações necessárias para acomodar o novo projeto. Foi

criada, em 1971, a Cia. Brasileira de Tecnologia Nuclear -

CBTN, COM o objetivo de projetar e construir os novos

reatores e o ciclo do combustível nuclear, sendo

transferidos a ela o Instituto de Radioproteçâo e Dosimetria

- IRD -, e o IEN, no Rio de Janeiro. Por outro lado, o IEA

eot S.Paulo, foi colocado a margem desse novo processo e foi

transferido para o Governo do Estado oe SSo Paulo.

Em 1972 foi assinado o Acordo de Cooperação para Usos

Civis de Energia Atômica entre a CNEN e a Comissão de

Energia Atômica dos Estados Unidos, pelo qual, em troca de

urânio natural, os norte-americanos nos fornecia» o urânio

enriquecido necessário aos nossos reatores de potSncia. Em

julho desse «esmo ano, foi estabelecido um acordo trilateral

Brasil-Estados Unidos-AIEA, para a aplicaçko de salvaguardas

as novas instalações nucleares a serem construídas.

A construção da usina de Angra I foi iniciada em 1972,

dando inicio a uma infindável série de contra-tempos,

polêmicas e escândalos. Além do mais, a posição política

escolhida pelo pais mostrou a sua fraqueza quando, apôs a

crise energética mundial de 1973, a Westinghouse suspendeu a

garantia de fornecimento de combustível as futuras usinas

brasileiras.

O contexto de euforia nuclear advinda com a crise

petrolífera fez com que a demanda internacional por urânio

enriquecido ultrapassasse todas as previs&es. 0 preço do

urânio no mercado internacional saltou dos US* 10/lb para

US* 43/ lb e a Westinghouse n*o teve como manter os

compromissos assumidos.
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2.6 O Acordo Nuclear antn o Brasil * a AleMnha

Na segunda Metade dos anos 70, o surto

desenvolvimentista do pais mostrava os primeiros sinais de

esgotamento. As taxas de crescimento do FIB já nüo atingiam

os valores recordes, superiores a 10% aa., registrados no

inicio da década. Basicamente, verificava-se o arrocho dos

gargalos estruturais da economia brasileira.

Tendo em conta estes limites, o Presidente Geisel

estabeleceu o II PND, como o mais ambicioso dos planos

adotados desde o Plano de Metas de Juscelino. Baseado em uma

política de intensificação do processo de substituição de

importações e grande internaiização de capital externo,

amplamente disponível dada a grande liquidez internacional

gerada pelo aumento dos preços do petróleo em 1973,

estabeleceu-se um fort» ritmo de industrialização no pais.

O setor energético assumiu prioridade maxima, com

ênfase na grande expansão do potencial hidroelétrico, a

intensificação da prospecçfto de petróleo, o lançamento do

programa do álcool e a definição de um ambicioso programa

hueIear.

Com relação ao setor nuclear, as dificuldades de

transferência de tecnologia impostas pelos americanos

fizeram com que o governo se dirigisse à Alemanha Ocidental

com a intenção de aprofundar a cooperação cientifica entre

os dois paises. Inicialmente, pr:ocurou-se intensificar um

programa anterior, o qual havia sido estabelecido em 1969.

Em 1975 foi assinado o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha p*r»

usos pacífico da energia nuclear, que abrangia praticamente

todo o ciclo, isto éi
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(i) prospecçdo, extração e processamento de

de urânioj

(li) conversão em hexafluoreto de urânio (UF*,);

(iii) enriquecimento através do jato centrifugo;

(iv) reconversão do UF* em U02;

(v) fabricação de pastilhas e montagem de elementos

combustíveis;

(vi) construção de oito reatores nucleares;

(vii) reprocessamento de combustível irradiado.

Para tanto» novas e profundas alterações institucionais

foram realizadas. Em 1974, por meio da Lei 6189, foi extinta

& CBTN e criada a NUCLEBRAS, com uma esfera de atuação ainda

mais ampla. Para tanto, a Lei 4118, que fixava o monopólio

da Unido para os assuntos nucleares, foi modificada,

tornando possível a participação d* empresas privadas

nacionais e estrangeiras na exploração do urânio m outros

minerais atômicos.

Em 1976, FURNAS contratou a construção e o

financiamento das usinas de Angra II e III Junto a empresa

a lem» KWU e bancos europeus. Em 1977, o antigo IPR foi

transformado no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia

Nuclear - CDTN, tornando-se o centro de pesquisa da

NUCLEBRAS. Além destas, foram criadas varias outras empresas

como mostra a tabela 2.1»
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TABELA 2.1

EMPRESAS DO SETOR NUCLEAR CRIADAS DEVIDO AO

ACORDO ENTRE BRASIL E ALEMANHA

EMPRESA

EMPRESA

AREA DE ATUAÇÃO PARTICIPAÇÃO ACIONARIA Dfi
NUCLEBRAS

NULLEP Equipamentos pesados 75 7.
NUCLEMON Exploração de areia monazitica 100 '/.
NUCLEI Enriquecimento a jato-centrífugo 75 7.
NUCLAM Prospecçtto de minérios 51 7.
NUCLEN Engenharia 75 "/.
NUCON Construção 51 7.
NUSTEP Enriquecimento - empresa constituída 50 7.

na Alemanha e dona da patente do
processo de jato centrifugo

CONSTITUIÇÃO ACIONARIA - CONTRAPARTIDA ALEM»

NUCLEP
NUCLEMON
NUCLEI
NUCLAM
NUCLEN
NUCON
NUSTEP

B 1/3 % KWU «•» - 8 1/3 7. VOEST - 8 1/3 7. SHH

10 7. INTERATOM - 15 % STEAB
25 7. URANG
25 % KWU

49 •/. VARIAS OUTRAS EMPRESAS
50 7. STEAG

(») KWU - Kraftwerk Union

Fontet (ROSA, 1982)
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O principal objetivo da constituição de tantas empresas

foi a cnaçSo de uma "nucleocracia" com poder de decisão. A

figura 2.1 mostra claramente como que esta "nucleocracia"

foi fortalecida dentro da nova ordem institucional criada.

Ha de se notar como o meio cientifico foi completamente

afastado do processo de decisa*o das questões nucleares, é

claro que havia técnicos trabalhando no âmbito da CI4EN. da

NUCLEBFiAS e dos institutos a elas ligados, mas* em geral,

eles foram mantidos sem articulação significativa com o meio

cientifico acadêmico. Adicionalmente, nem mesmo esses

técnicos tivera» participação nas grandes decisões relativas

ao acordo.

Isto reflete o fato de que, antes de mais nada, o

acordo foi uma obra diplomática bem-feita, convergindo

interesses de penetração industrial da Alemanha com

interesses da política do "Brasil Potência".

Esta convergência foi propiciada pelo enfraquecimento

da posiçfto norte-americana no contexto dos paises

industrializados, abrindo espaço a uma multipolarizaçao do

sistema capitalista ocidental, com o fortalecimento relativo

dos interesses europeus e Japoneses.

A compreensão dessa realidade exige uma rápida

discussio da experiência internacional no que tange aos

vários programas nucleares.

Nos Estados Unidos e que se desenvolveu a tecnologia

mais avançada. A Westinghouse foi sempre o fabricante mais

agressivo na comercialização de reatores e patentes

tecnológicas no setor nuclear.
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FIGURA 2.1

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO SETOR NUCLEAR

ESTABELECIDA PELO PROGRAMA NUCLEAR COH A ALEMANHA

CNEN

LICENCIAMENTO
NORMAS
FISCALIZAÇÃO
P Ir D

PRESIDÊNCIA DA
REPUBLICA

DEFINIÇÃO DA
POLÍTICA NUCLEAR

MINISTÉRIO DAS
MINAS E ENERGIA

PLANEJAMENTO EXECUÇÃO
E CONTROLE DA

POLÍTICA NUCLEAR

NUCLEBRAs

MONOPÓLIO DO CICLO
DO COMB. NUCLEAR

FABRICAÇAO-REATORES
ENGENHARIA Ir TECNOL
PROMOÇÃO DA INDUST.

ELETROBRAS

PLANEJAMENTO
DE CENTRAIS

CONCESSIONAR.

OPERAÇÃO

Fontei (ESTEVES, 1989)
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Na Alemanha Ocidental, a tecnologia foi importada dos

Estados Unidos e depois significativamente alterada,

consegui..Jo-se uma grande melhora no desempenho operativo. A

Franca, Kur seu lado, entrou na era do reator nuclear e, com

teciiulouia autônoma, mas depois também adotou a tecnologia

americana, dando inicio a um programa de amplitude sem

precedentes. Finalmente, o Japão também foi um outro país

importante a adotar essa mesma tecnologia.

Do Jap%o, através da Mitsubishi, e da França, através

da FRAMATOME, a Westinghouse recebeu uma grande quantidade

de "royalties" para o pagamento da tecnologia repassada. No

Japão, inclusive, as duas companhias têm mantido, até hoje,

um fluxo de novos pedidos de raatores, inclusive

desenvolvendo juntas vários projetos avançados.

Entretanto, a KWU, da Alemanha, em 1970 já se destacava

da Westinghouse, transformando-se em poderosa concorrente no

mercado internacional. Mais recentemente, mesmo a FRAMATOME

francesa tem se destacado neste mercado, fazendo com que a

concorrência internacional eliminasse de fato a condição de

monopólio norte-americano.

No Smbito nacional, por outro lado, as premissas que

justificaram a assinatura do Acordo foram publicadas pela

Presidência da República em 1977 no chamado "Livro Branco".

Uma analisa ax-post dassas pramissas mostra como estas eram

completa ou parcialmente equivocadas.

Esperava-sa qua o ritmo da desenvolvimento imposto pelo

II PND fizesse com qua o Brasil «tingisse o "status" de

grande potSncia antes do final do século. Raramente um*

decisão do regime militar enfrentou tamanha oposição,

articulando interesses de segmentos tSo diferenciados e

contraditórios.
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O fracasso da inserção do Brasil no jogo nuclear das

grandes potências merece alguns comentários. Aparentemente»

a evolução histórica deveria ter seguido o modelo de ciclo

de vida de um produto, adotado com muita freqüência pelo

modelo brasileiro de desenvolvimento, calcado no processo de

substituição de importações.

A aplicação de tal modelo de ciclo de vida de um

produto ao setor nuclear esbarra, entretanto, com alguns

obstáculos difíceis de transpor. D modelo envolve a evolução

de um processo de aprendizado na elaboração e modificação de

um produto. A chave do processo de aprendizado, porém, é a

comunicação eficiente de informações entre consumidores e

produtores.

No setor nuclear é enorme a influência das normas de

segurança; igualmente importantes são as questões

estratégicas. Isso faz com que existam numerosas

instituições envolvidas, que acabam influenciando o processo

de troca de experiências e informações.

Além do mais» o fato do ciclo de vida de uma usina

nuclear ser muito longo e custoso, além da grande

dificuldade de realização de testes, faz com que exista um

desincentivo a modificações de projeto.

Dada a pouca dinâmica no desenvolvimento de novos

projetos, o problema de transferência de tecnologia se torna

muito difícil d» resolver. 0 estabelecimento de uma

capacidade autônoma de produção.somente sera justificado se

houver uma demanda própria por centrais nucleares

suficientemente grande.

Neste caso, os complexos equipamentos e tecnologias sko

repassados até com lucratividade baixa no início, mas com

forte recuperação ao longo do tempo com serviços de
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técnica. Outro esquema pode ser o repasse da

tecnologia vinculado compulsoriamente a compra de outros

equipamen tos.

Por causa disso, os elementos decisivos do acordo eram

a implantação do ciclo do combustível nuclear,

principalmente o processo de enriquecimento de urânio pelo

método de jato centrifugo, e a concomitante construção de

oito reatores nucleares com nacionalização progressiva dos

mesmos.

A crise em que adentrou o país a partir de 1979 foi a

gota d'água para a ruina de um esquema que tinha nascido com

poucas chances de vingar. Na verdade, o programa já se

revelava inviável • mostrava grandes atrasos de cronograma

mesmo antes que o pais mergulhasse na forte crise econômica.

A partir de 1978 as obras de Angra I, II e III passam a

sofrer sérios atrasos, o que levou a instalação de uma CPI

no Senado Federal sobre o Programa Nuclear. Estava em

discussdo nSo apenas os seus termos de implantação,

supostamente nocivos ao pais, mas o fato de que, com o seu

programa, o Brasil parecia caminhar na contra-m&o dos

acontecimentos internacionais.

0 reflexo da crise dos ano* BO sobre o programa nuclear

foi enorme. Angra I se transformou em um motivo de fracasso

sobre o qual todos os críticos da energia nuclear

encontraram motivos mais do que suficientes para embasar as

suas criticas.

A NUCLEBRAS, como todas as empresas estatais do setor

elétrico, se encontrou envolvida com sérios problemas

financeiros. Os desencontros na coordenação do programa

foram freqüentes. A falta ds confiança de que houvesse um
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sistema que garantisse a segurança aos trabalhadores e as

rtgiòes circunvizmhas se espalhou.

A nível internacional, o acidente de Three Miles Island

de 1979 fez com que o sonho da energia nuclear fosse posto

em cheque. Além disso, a escalada dos custos, dadas as novas

imposiçbes de segurança, fez com que a própria viabilidade

econômica dessa tecnologia fosse contestada.

Em vários países se abandonava a ilusão da necessidade

e competitividade da energia nuclear. No Brasil, o Governo

Figueiredo decidiu manter apenas as centrais de Angra II e

III no horizonte de planejamento do setor elétrico.

Na verdade, o próprio setor elétrico já se colocava

contra o Acordo. Foi ai que se mostrou importante ao setor a

construção institucional de uma "nucleocracia" forte. Essa

nucleocracia manifestou o seu poder mais na defesa obstinada

do acordo e na"o admissão de seus fracassos do que no real

peso relativo do setor dentro da burocracia estatal.

Nestes termos, o discurso governamental se transformou

e o acordo passou a ser defendido oficialmente não mais como

uma soluç&o energética, mas como uma forma de acesso à

tecnologia nuclear.

Na verdade, entretanto, antes mesmo que ganhasse força

a crítica sobre a necessidade de se adquirir a tecnologia

nuclear, ja se faziam ouvir as críticas sobre a efetividade

de se obter esta tecnologia através do acordo.

Com relaçXo a pesquisa e desenvolvimento na Arma

nuclear, a influencia do acordo foi definitivamente

negativa. Os antigos institutos, IPR, transformado no CDTN,

e IEN, atravessaram crises e esvaziamento, provocados pelo
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abandono por par te da NUCLEfrFiAb e pela ínüelinjçjo de

objetivos em que permaneceram por anos, terminando por

voltar ao âmbito da CNEN.

Quanto ao IEA em S 3 D Paulo, o governo do Estado mudou o

seu nome para Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

- JPEN, e, a partir de 1979, passou a ter a firme intensão

de- alargar as suas atividades e abranger outras formas de

tnergia, descaracterizando os objetivos para os quais o IEA

havia sido criado.

2.7 0 "Prograe* Autônoma ds Tecnologia Nuclear" e oi

desenvolvimentos recentes do setor nuclear no Brasil

Em 1979 é deflagrado o Programa Autônomo de Tecnologia

Nuclear - PATN, respaldado pela CNEN, com base na tecnologia

desenvolvida no IPEN e no interesse da Marinha em

desenvolver um submarino com propulstto nuclear.

Para tanto era fundamental que o pais possuísse um

programa isento de salvaguardas internacionais, nascendo,

definitivamente, o PATN, em 1980, o qual, devido ao fato de

nSo ser prontamente reconhecido pelos órgãos oficiais do

governo, passou a ser chamado pela imprensa como Programa

Paralelo.

O PATN começou a ser esboçado a partir de um relatório

interno da Marinha do Brasil, .onde o entío Capitão de

Fragata Othon Luiz Pinheiro da Silva discorria sobre a

possibilidade de o Brasil ingressar na era dos submarinos

nucleares através de um programa nuclear que permitisse o

domínio do ciclo do combustível (BITTENCOURT, 198B).
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Governo do Estado de S.Paulo, foi incluído como peca ch.-.ve

do PATN. Assim, em 1983, o Instituto retornou ao controle da

CNEN.

A idéia era aproveitar a estrutura de um dos principais

institutos de pesquisas nucleares existentes no pais, o

qual, adicionalmente, encontrava-se, isento de salvaguardas

internacionais. Paralelamente, o IPEN possuía uma estrutura

tradicional de formação de técnicos de alto nível para o

setor nuclear, de tal morte que passou a desenvolver um

papel decisivo para o andamento de longo prazo previsto no

PATN.

Montou-se, então, COM recursos da Marinha e do CSN,

junto As instalações do IPEN, a Coordenadoria de Projetos

Especiais - COPESP, a qual encarregou-se diretamente dos

dois projetos «ais sensíveis do programa: o reator nuclear e

o enriquecimento isotôpico pelo método de

ultracentrifugaçio.

Dentro da estrutura da COPESP foi iniciada a construção

do Centro Experimental d» Aramar em Iperô, SP, onde foi

inicialmente instalada uma usina-piloto de enriquecimento de

urânio com base no processo de ultracentrifugaç&o, capaz de

enriquecer o urSnio em até 20 %.

Fora a usina de enriquecimento, o Centro de Aramar

devera conter varias outras instalações. A tabela 2.2 resume

algumas das atividades em construção ou planejadas para

serem instaladas em Iperô.



TABELA 2.2

ASPECTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS DO .

CENTRO EXPERIMENTAL DE ARAMAR

1. Plants-piloto de enriquecimento de urânio com base no
processo de ultracentrifugação. Deverá conter cerca de 300
ultracentrifugas, capazes de enriquecer o urânio em até 207..

2. Um edifício para testes de equipamentos de vapor a alta
pressão que sera usado para testar os componentes dos
sistemas de propuls&o de submarinos «•».

3. Uma unidade montadora de ultracentrifugas.

4. Um reator nuclear d» 50 MW do tipo que devera ser usado
como propulsor de submarinos. Será um reator do tipo PWR,
funcionando com urânio enriquecido a 20%.

5. Instalação de uma unidade industrial de enriquecimento,
podendo abrigar até mesmo 10000 centrífugas.

6. Unidade de prmp*r»çilío do gas UF* a partir do "yellow
cake" e a preparação de pastilhas de urânio enriquecido*••».

(•) Esta e um* unidade puramente industrial, sem qualquer
relaçío com energia nuclear.

(*•) 0 Centro receberá cargas de minério de urânio, que será
quimicamcnte tratadas e purificadas segundo tecnologias
desenvolvidas pelo próprio IPEN.

Fonte: (60LDEMBERG, 1988) '

Além das duas fases prioritárias do programa, quais

sejam, o reator protótipo e o enriquecimento, o PATN

caracteriza-*» por várias metas intermediárias, as quais, do

ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, sJro



e marcantes. Assim há as instalações

dos circuitos termodinâmicos de alta pressão - CTE-150 -, da

unidade critica instalada no próprio IPEN - 1PEN-MB-01 -, o

qual é um reator de testes totalmente nacional etc.

A contestação, a nivel internacional, a energia nuclear

o o progressivo colapso do programa oficial, aliados as

características secretas da condução do Programa Autônomo,

fizeram com que surgissem inúmeras suspeitas e criticas ao

mesmo. Agora se questionava a nebulosa união entre

cientistas e militares (OLIVEIRA, 1989).

Em 1985 o Governo Sarney deu o primeiro passo oficial

no sentido de rBwar o acordo com a Alemanha, criando uma

Comissão de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro. Apesar

de reconhecer a não necessidade imediata da energia nuclear,

a Comissão recomendou a manutenção do acordo.

liais adiante, porém, o Presidente Sarney reviu as suas

diretrizes, reduzindo o número de usinas previstas pelo

acordo a apenas Angra II • III, as quais, por sua vez,

tiveram seus prazos prorrogados.

Por outro lado, a Comissão nada registrou com relação

ao Programa Autônomo • As varias outras iniciativas de ordem

militar de desenvolvimento d» tecnologia nuclear. Com o

intuito de evitar maiores resistências • possíveis embargos

as importações brasileiras d* equipamentos de alta

tecnologia, o governo continuava a não reconhecer

oficialmente a existência do Programa Autônomo e insistia na

reformulação do acordo com a Alemanha.

Nesse ínterim, o acidente d* Chernobyl mm 1986 »,

depois, o acidente de Goiânia voltaram a colocar a energia

nuclear sob fogo cerrado. A CNEN •• viu exposta As critica»

de seus opositores $ agora não mrm somente Angra dos Reis,
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fliíií. as instalações do FTograuiã Autônomo th Iperò que

JeverxaA ser vigiadas pela opinião pública.

Em 1987 o Presidente Sarney anunciou, finalmente, a

existência do Programa Autônomo. Em abril de 1988 foi

oficialmente inaugurado o Centro Experimental de Aramar em

Iperô. Paralelamente, através de vários decretos, o

Presidente instituiu uma nova e ampla refotAulaçSo do setor

nuclear brasileiro.

Desta forma, apesar de se acentuar o vigência do acordo

com a Alemanha, na prática este programa foi desmantelado,

pois, pelo Decreto-lei 2464 de 31/08/88, a NUCLEBRAS foi

extinta, assim como todas as suas subsidiárias.

As atividades da NUCLEBRAS foram repartidas entre a

CMEN e a ELETROBRAS. Por um lado, a CNEN foi, novamente,

fortalecida, passando a ser a única responsável pela

elaboração e condução do Programa Nuclear Brasileiro, além

de colaborar na formulação de uma Política Nacional de

Energia Nuclear. As açbes e bens da extinta NUCLEBRAS foram

repassadas a recém criada Indústrias Nucleares do Brasil

S.A. - INB, empresa subordinada á CNEN.

A ELETROBRAS, junto com suas concessionárias de energia

elétrica, passou a responder pelo planejamento, construção e

operação dos reatores de potfncia, verificando a adequação

técnica, econômica e financeira dos projetos, bem como a sua

compatibilidade dentro do planejamento da expansão do

sistema elétrico.

A colocação das usinas nucleares de Angra dos Reis sob

responsabilidade da ELETROBRAS gerou ainda mais problemas ao

setor elétrico, o qual já se encontrava com sérios problemas

financeiros e, com a incorporação das usinas nucleares, teve

as suas negociações com o Banco Mundial p»rm novos
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f iridncî me-ntos interrompidas, primeiro porque? o

equacionamento financeiro da "holding" estatal precisou ser

revisto para acomodar as usinas devedoras, e segundo pelo

próprio fato de esbarrar com a política do Banco de n3o

financiar usinas nucleares.

Pelo Decreto 96623, o Presidente da República

determinou a inclus&o da NUCLEP e da NUCLEMON no Programa

Federal de DesestatizaçSo, estabelecendo, entretanto, que a

INB assegurasse os direitos dos acionistas e quotistas

minoritários (PEREIRA, 19BB).

f or outro Decreto - 96621 - foi determinada a

dissolução da NUCLEI e da NUCLAM, sendo também assegurados

pela INB os direitos dos acionistas minoritários (PEREIRA,

1988)

Finalmente, pelo Decreto 96622, o Presidente da

República autorizou a INB a constituir uma subsidiária - a

UrSnio do Brasil SA - sob a forma de sociedade de economia

mista, com sede em Caldas (MG), única e exclusivamente para

a prospecçtto, pesquisa, lavra e produção de concentrados de

minérios de urSnio (PEREIRA, 1988).

Das subsidiárias da NUCLEBRAS, apenas a NUCLEN,

constituída para desenvolver projetos • engenharia de usinas

nucleares, nVo foi extinta ou privatizada, mas foi

incorporada A ELETROBRAS.

Par* a reformulação da Política Nuclear Brasileira foi

formado o Conselho Superior de Política Nuclear - CSPN, um

grupo de trabalho interministerial responsável em retirar o

setor do estado de indefinição, uma vez que o governo não

poderia continuar a alimentar o sentimento de estar

sustentando dois programas, um civil e outro militar, o que

acentuaria o descrédito perante a sociedade.
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O CSPN era presidido pelo próprio Presidente da

República;, sendo constituído por renomados cientistas do

setor, por membros de todos os ministérios, pelos

presidentes da CNEN, ELETROBRAS e INB, além de poder contar

com o acompanhamento de membros do Congresso Nacional. A

figura 2.2 esquematiza a nova ordem institucional

estabelecida pelo Presidente Sarney ao setor nuclear

brasileiro.

O Programa Autônomo passou a representar o programa

oficial do governo para o setor nuclear. A partir dos

avanços no domínio da tecnologia nuclear o Brasil devera

adentrar em uma nova fase no que se refere a construção de

reatores nucleares de potência para gersçSo de eletricidade.

Esta nova fase poderá, de fato, culminar com o projeto de um

reator nuclear nacional, desenvolvido por técnicos

brasileiros em nossos próprios institutos de pesquisa, com

ampla participação da indústria nacional.

Na década de 70, o Brasil teve como concretizar o

acordo com a Alemanha, pois existiu uma conjuntura

internacional favorável para a integração do pais aos

mercados internacionais de tecnologia, de capitais e de

equipamentos. O acordo «tendeu tanto aos interesses

brasileiros como aos interesses da grande indústria nuclear

alemã, ávida de novos mercados para a sua expansão.

Na década de 80, entretanto., o problema crescente da

dívida externa brasileira levou a uma profunda reversão

dessa situação. Atualmente, o pãim encontra dificuldades

enormes para obtenção de financiamentos externos para

qualquer tipo de investimento. Mais ainda, poucas s3o as

indicações de que essa situação será modificada na década de

90.
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FIGURA 2.2

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 00 SETOR NUCLEAR

ESTABELECIDA PELO PRESIDENTE SARNEY

CNEN

REPUBLICA

CSPN

IDEFINIÇÃO DA
POLÍTICA NUCLEAR

MIN. MARINHA

INB<*»| I PATN

|URÂNIO DO BRASIL

NUCLEN

M.M.E.

ELETROBRAs

FURNAS

ANGRA 1 E 2

(•) Subordinadas a INB encontram-»* aindai

NUCLEP • NUCLEMON, incluídas no Programa d»
Desestatizaçfto •

NUCLEI • NUCLAM, em liquidação.

Fontes (ESTEVES, 1989)
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í"or outro lado, observa -se que? o ace&so íij lociiol ogias

sensíveis desenvolvidas em países do primeiro mundo tem sido

cada vez mais difícil. O caso do bloqueio a compra de

supercomputadores, imposto pelo governo dos Estados Unidos,

quando o Brasil tentou adquirir esses equipamentos no

mercado norte-americano, pode ser visto como um sinal claro

de que os procedimentos de transferência internacional de

alta tecnologia terão de enfrentar impedãncias cada vez

maiores.

Desta forma, qualquer tentativa de capacitação em

tecnologia nuclear devera basear-se, antes de mais nada, na

autonomia, capa? de atrair e agregar os interesses da

indústria nacional. A compra de tecnologia no exterior

devera ser seletiva, de forma a complementar os programas

nacionais e nSo substitui-los.

Mesmo os cientistas tradicionalmente contrários aos

direcionamentos até agora adotados nas políticas nucleares

brasileiras, vêm manifestando otimismo quanto as importantes

conquistas do programa nuclear da Marinha, no domínio da

tecnologia nuclear.

0 Governo Collor, entretanto, na medida que adotou como

prioridade absoluta o ajuste econômico, tem desconsiderado

por completo os caminhos que começavam a ganhar consistência

no final do Governo Sarney. Novamente, o setor nuclear

encontra-se completamente sem direção, situação agravada

pela completa falta de recursos em todas as esferas do

Governo Federal.

Com a posse do Presidente Collor, a CNEN passou ao

âmbito da Secretaria de Assuntos Estratégicos d» Presidência

da República. Durante o Governo Sarney, ela foi transferida

do então MME para a Secretaria de Assessor amen to da Defesa
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l - SADEM c. sucessivamente, passou 0 r n-spumicr ao

Conselho Superior de Política Nuclear.

O setor nuclear, entretanto, continuou a viver em

estado be expectativa. Foi constituído um grupo de trabalho

interministerial, o GT-PRONEN, dedicado a elaborar uma

proposta de política de governo e a definição clara de

metas.

A proposta deste grupo incluía, entre outras coisas, a

construção de um reator protótipo para propulsao naval,

denominado RENAP-11.«•*, um reator para geraça .

eletricidade, de 10O MW(e), denominado REMAP-1OO, e a

construção de um reator de pesquisa para testes de

materiais, o RETEMA.

Além do mais, definiu-se que seria finalizada a

implantação das instalações experimentais de Aramar, com

vistas ao controle final do ciclo do combustível, tecnologia

essa que seria repassada a INB, a qual, por sua vez, teria a

responsabilidade de implanta-las a nível industrial.

Procurou-se, também, equacionar o problema das usinas Angra

II e III.

Entretanto, não poucas vezes o Presidente Collor se

manifestou considerando a energia nuclear dispensável par» o

pais. A proposta do GT-PRONEN n»o foi colocada em pratica;

pelo contrario, o governo continua em estado de indecisão.

Claramente, a necessidade .de gerenciar a política

externa do pals e a definiçfeo de uma política de

desenvolvimento tecnológico autônomo - principalmente em um

setor taio delicado como a energia nuclear -, se mostram

(8) Reator Nacional d* Água Pressurizada de 11 MW
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< orií litante-s t- c> Presidente da Republic:^ c-r.c t.nt r t-. -. sot.

"duplo fogo cerrado".

Esta situação tende a ficar cada vez pior, pois, no

âmbito internacional, a situação política atingiu o climax

da indefinição. A violenta reação dos Estados Unidos na

Guerra do Golfo, associada a capitulação da URSS enquanto

potência mundial capaz de contra-balançar o poderio militar

norte-americano, permitem prever momentos politicamente

difíceis para os países do Terceiro Mundo.

Em particular, as iniciativas de desenvolvimento

autônomo da tecnologia nuclear em vários desses países

deverão ser afrontadas com muita energia pelas

superpotências ocidentais. A tendência é que países como o

Brasil tenham o acesso a capitais externos e os canais de

integração econômica internacional vinculados a uma maior

transparência de seus programas nucleares.

Por outro lado, apesar dos avanços obtidos na década de

80, o setor nuclear brasileiro ainda carece resolver

problemas bastante significativos e com a maior urgência.

0 primeiro deles é o estado de pulverização muito

grande de recursos em um número exagerado de frentes de

desenvolvimento tecnológico, fazendo com que, na prática, o

país nSo possua um Programa Nuclear coerente e global.

Por exemplo, a Aeronáutica vem desenvolvendo no

Instituto de Estudos Avançados.- IEAv, do Centro Técnico

Aeroespacial - CTA, as tecnologias de laser, de acelerador

linear de elétrons, de reatores rápidos e de fusão nuclear.

0 Exército, por seu lado, desenvolve no Instituto de

Projetos Especiais - IPE, e no Centro Tecnológico do
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! .:£•!•"(.•. í to •• Ct-tGii, um reator experimental de urânio natural .

«erfrigerado a ar e moderado a grafite.

Finalmente, o futuro das usinas nucleares Angra II e

III ainda não esta definido, bem como muitas das outras

instalações construídas sob o véu do acordo com a Alemanha

deverão receber algum tipo de solução.

Esta situação de múltiplos projetos é impossível de ser

sustentada em um país onde existem tantas outras prioridades

também necessitando medidas urgentes, é fundamental que se

estabeleça um Programa Nuclear Global coerente, onde fiquem

estabelecidos quais os projetos que continuarão a ser

desenvolvidos, quais os que receberão alguma outra função

ou, mesmo, quais que serão simplesmente paralisadas para que

não continuem absorvendo recursos escassos nesse momento de

crise econômica.

Um segundo problema refere-se ao controle da sociedade

sobre os destinos da política nuclear brasileira. Quando se

discute energia nuclear, também se está discutindo a

democracia. A experiência mostra que a democracia, por si

só, não é uma garanti* contra o armamento nuclear, nem a

existSncia de órgãos independentes para o controle dos

programas nucleares implica, diretamente, em um controle

efetivo da política nuclear.

No sentido de um maior controle da política nuclear, a

Constituição de 1988 representou um grande avanço, dando

maior poder de control» *o Congresso Nacional. Entretanto,

apesar da Constituição determinar que o Congresso Nacional

acompanhe tudo que se faz nos bastidores das decis&es sobre

energia nuclear, as iniciativas ainda estão apenas no papel.

Até o presente, não foi estabelecido como que os

parlamentares vão acompanhar as atividades nucleares e quais
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os instrumentos institucionais gut' d&verào <ãi~r uti 11 ;tidos.

Ua verdade, o legislativo ainda se mostra despreparado para

essas suas novas funções, devendo instrumentalizar-se para

não se tornar um mero homologador das decisbes do Poder

Executivo.

Mesmo despreparado para as suas funçEtes de

acompanhamento das atividades nucleares, a maior proximidade

entre o Congresso Nacional e a comunidade cientifica do país

permitirá a definição de um adequado sistema de salvaguardas

internas, constituído de um corpo técnico especializado na

fiscalização de instalações e materiais nucleares.

Esse sistema de salvaguardas internas permitirá que as

inst&laç&es nucleares hoje existentes sejam utilizadas

apenas para fins pacíficos, tendo em vista os conceitos de

"fins pacíficos" definidos na Constituição.

Finalmente, ê fundamental que se estabeleça um mínimo

de consenso entre a Política Nuclear do pais e a sua

política externa. Do ponto de vista internacional, o Acordo

de Mútua Fiscalização e Salvaguardas no Campo Nuclear,

assindo entre o Brasil e a Argentina em 1990, foi um passo

de fundamental importSncia para a ratificação do Tratado de

TlatelolcG, que, desde 1967, prevf a proscriçSo de armas

nucleares na América Latina.

0 Tratado de Tlatelolco de 1967 n*o fora assinado por

Cuba e pela Guiana. A Argentina na"o chegara a ratificá-lo,

enquanto o Brasil nlo o colocara em vigor, com base na

cláusula que condiciona o início de validade a assinatura de

todos os países predominantes da América Latina.

0 México, embora possua tecnologia nuclear avançada,

n*o tem demonstrado indícios de utilizá-la para fins

militares, bem porque » sua própria localização geográfica
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imptop-1 he press&es iriternãLii>rièvis nor tt- iunr-r iiaho^

suficientemente poderosas. Desta forma, a declaração firmôdo

entre o Brasil e a Argentina representa o ponto mais

importante para a implementação final do Tratado de

Tlatelolco.

Uma vez resolvido esse impasse institucional» sera

possível aprofundar os trabalhos de cooperação entre os dois

países em termos de pesquisas, troca de informações,

complementação industrial, intercâmbio de materiais

nucleares, desenvolvimento de projetos comuns etc.
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CAPITULO 3

O ESTADO DA ARTE DE CENTRAIS NUCLEARES DE PEQUENO E MÉDIO

PORTE - PCNs

3.1 Considerações iniciais

As incertezas geradas sobre o desenvolvimento da

indústria nuclear a nível mundial, principalmente apôs o

acidente de Chernobyl, mobilizaram toda a comunidade nuclear

internacional em uma revisSo das possibilidades de retomada

de investimentos no setor.

Estudos realizados após os acidentes de Three Miles

Island, nos Estados Unidos, e Chernobyl, na Uni3o Soviética,

apontaram "erros humanos" como a maior fonte geradora de

possíveis acidentes em usinas nucleares.

Infelizmente, fatores humanos não são fáceis de serem

previstos nos estudos de segurança de reatores, mesmo porque

as probabilidades de erros humanos sa"o afetadas e tendem a

crescer em situaçbes extremamente adversas.

Mais do que nunca, a indústria nuclear se viu forçada a

procurar novos caminhos na direção de se desenvolver uma

"nova geração" de usinas, capaz de propiciar melhorias nas

características de segurança m operação, entre outras

coisas.

Os aperfeiçoamentos tecnológicos nos reatores nucleares

deveriam ser conseguidos em duas direções principais! (i) o

desenvolvimento de sofisticados sistemas de controle

automático a serem instalados inclusive em novos reatores

projetados >egundo as tecnologias tradicionais, permitindo

grandes melhorias na interface homem-máquina; (ii) o
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desenvolvimento de sistemas de segurança capazes de garantir

a integridade do núcleo sob qualquer condição, mesmo em

situações de acidente grave.

A partir da primeira linha de desenvolvimento, tem sido

propostas mudanças que procuram definir projetos avançados

de reatores, principalmente os chamados APWRs e ABWRs, que

são versões avançadas dos tradicionais PWRs e BWRs, mantendo

os sistemas convencionais de segurança, mas com a

incorporação de sistemas avançados de controle, além de uma

série de outras inovações tecnológicas nas areas de

manutenção, operação e gerência de combustível.

Assim, o uso intensivo d» fibras-ôticas e sistemas

muitiplexados proporcionam maior eficiência e maior

simplicidade aos sistemas de controle. Muitas operações

antes realizadas pelos operadores estão sendo automatizadas,

com forte tendência a robotização, principalmente no que se

refere as operações de emergência (GOLAY & TODREAS, 1990).

A nível dos sistemas térmicos, o desenvolvimento de

núcleos com maior volume e geradores de vapor de melhor

qualidade permitem aumentar a vida útil do reator, além de

diminuir os tempos de parada necessários tanto para a

recarga do combustível como para a manutenção do equipamento

(GOLAY & TODREAS, 1990).

A vida útil de um reator nuclear é determinada,

principalmente, pela "fluíncia" no vaso de pressão, que é o

fluxo de neutrons, integrado no tempo, que atinge o vaso de

pressão. Com o passar do tempo, os níutrons rápidos que

bombardeiam o vaso do reator modificam a "temperatura de

transição de perda de ductilidade (NDTT) do aço com o qual o

vaso é construído, de maneira que, sob certas condições

críticas, poderá ocorrer uma catastrófica,ruptura do vaso de

pressão.
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Ho intuito de aumentar o tempo de vida útil das

centrais nucleares, os novos projetos utilizam esquemas

como: (i) o aumento da blindagem térmica entre o núcleo e o

vaso de pressão; e (ii) novas estratégias de gerência do

combustível, que favorece a diminuição da fuga de neutrons.

A segunda linha mestra de desenvolvimento tecnológico,

qual seja, aquela preocupada com o desenvolvimento de novos

sistemas de segurança para as centrais nucleares, tem

fomentado a idéia de se projetar os chamados sistemas

"inerentemente seguros"1", capazes de operar adequadamente

mesmo após Uma falha humana muito grave.

Procura-se, assim, desenvolver o conceito de "forgiving

reactor", ou seja, um reator cujas características dinâmicas

aceitem uma intervenção atrasada ou mesmo errônea do

operador, sem que isto leve a iniciação imediata de uma

seqüência de acidente.

liais ainda, s fundamental se dar uma maior

flexibilidade aos reatores estendendo o "grace period" dos

(9) A rigor, o termo "inerentemente seguro" é desapropriado,
pois pode transmitir a opinião pública a falsa idéia de que
os novos conceitos de reatores nucleares são absolutamente
seguros, imunes a qualquer tipo de acidente. Esta imagem, no
longo prazo, pode trazer sérias dificuldades á indústria
nuclear, na medida que pode induzir um excesso de
expectativa.

A indústria nuclear jâ foi várias vezes afetada pelo uso de
termos e conceitos mal interpretados pela opinião pública.
Deve-se evitar que, novamente, 'seja criada uma situação
capaz de abalar a credibilidade do setor.

Um segundo elemento a considerar é que, se apenas os novos
reatores é que serão "inerentemente seguros", pode-se
concluir que os atuais reatores não são seguros,
prejudicando a imagem de centenas de plantas que vêm
operando ao longo desses anos com altíssimos padrbes de
segurança.
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mesmos, isto é, o periodo após um incidente ou acidente,

durante o qual a usina se mantém segura sem a necessidade de

qualquer ação do operador.

Esta segunda linha de desenvolvimento, e que é o alvo

principal desse trabalho, tem proposto a construção de

usinas de menor porte, onde a adoção dos vários critérios de

"segurança inerente" é facilitada.

Definem-se reatores de pequeno e médio porte - PCNs,

aqueles com potência até 600 MW(e). Muitos países, e a

própria AIEA, vislumbram que este tipo de reator terá um

papel importante na geração de energia nuclear dos anos 90,

é< ponto de existirem em curso diversas linhas de pesquisa

para o desenvolvimento de pequenos e médios reatores

nucleares em diversos países (KONSTANTINOV & KUPITZ, 19B8).

Até 1987, a AIEA reconhecia a existência de 23 projetos

em diversos estágios de desenvolvimento. A tabela 3.1

apresenta a tipologia desses reatores.

A origem desses projetos é bastante diversificada. Por

exemplo, o CANDU 3, no Canadá, nasceu como um projeto

similar, de baixa potência, do CANDU 6, um reator de

reconhecido sucesso comercial.

Outros projetos, como o SBWR, da GE, e o AP600, da

Westinghouse, também partiram de projetos já existentes

tomados em pequena escala, incorporando, contudo, uma série

d» novas tecnologias. Finalmente/ existem aqueles projetos

que representam realmente novas concepções, como o sistema

PIUS, da ASEA/ATOM.
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TABELA 3.1

REATORES DE PEQUENO E MéDIO PORTE

EM DESENVOLVIMENTO NO MUNDO

TIPO

BUR

PWR

PHWR

HTGR

HWLWR

GCR

PAIS

JAPÃO

EUA
ALEMANHA

FRANÇA
ITALIA
ITALIA
JAPÃO
SUÉCIA
UK/USA
EUA

URSS

CANADA
ARGENTINA
ALEMANHA

ALEMANHA

EUA

ITALIA

UK

COMPANHIA

HITACHI
HITACHI
TOSHIBA
TOSHIBA
GE
SIEMENS

FRAMATOME
ANSALDO/NIRA
UNIV. Dl ROMA
MITSUBISHI
ASEA/ATOM
ROLLS-ROYCE
BABCOCK & WILCOX
BABCOCK & WILCOX
WESTINGHOUSE
ATOMENERGO

AECL
ENACE
KWU

HRB/BBC
INTERATOM
GE

ANSALDO/NIRA

GEC

CONCEITO

BMR SOO
SBWR 2OO
BUR 5OO
BMR 3OO
SBWR 6OO
SBWR 2OO

NP 300
PWR 3OO
MARS II

MS-300/60O
PIUS 20O0
SIR
CNSS
CNSG
AP 6OO
VVER 440

CANDU 3
PHWR 3OO
PHWR 300

HTR
HTR module
MHTGR

ClRENE 300

MA6N0X

Potência
(MWe)

5OO
200
500
3OO
6OO
2OO

3OO
300
170

300/600
640
320
40O
90
6OO
440

450
380
300

1OO/5OO
160
540

300

300

Fontet (KONSTANTINOV li KUPITZ, 1988)
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Fora os projetos reconhecidos até 19fc}7. pela AIEA.

outros conceitos de PCNs foram propostos posteriorii>ente, ou,

simplesmente, não -foram apresentados a AIEA quando da

elaboração de seu relatório. Alguns desses projetos serão

mencionados com mais detalhes ao longo deste trabalho.

De modo geral, entretanto, os vários conceitos de PCN

podem ser classificados em dois grupos principais, ainda que

existam alguns projetos que, a rigor, poderiam situar-se em

alguma posição intermediária entre essas duas classes.

Assim, de um lado existem os projetos ditos

evolucionários. São baseados em conceitos tradicionais e

tecnicamente comprovados, amplamente utilizados nos atuais

reatores, em cima dos quais são realizadas algumas

modificações de projeto.

Dentre essas, uma linha de atuação visa a sofisticação

dos sistemas de controle, acompanhando as tendências atuais

de automatização das plantas. Outro tipo de modificação,

procura simplificar os sistemas térmicos e de segurança das

plantas, quase sempre incorporando sistemas de segurança

passivos.

Esta soma d» tendências, com grande simplificação das

plantas, associada a um alto grau de automatização das

mesmas, é que poderá garantir conceitos de PCNs seguros e

econômicos. Por outro lado, devido ao aproveitamento de

tecnologias comercialmente comprovadas, muitos desses

projetos evolucionários poderão estar disponíveis a partir

da segunda metade da década de 90.

Um outro grupo constitui os chamados projetos

inovadores ou revolucionários. São projetos inteiramente

novos, com ampla adoção de sistemas passivos de
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(lece^si taiti substanciais esfoi I;OE dt̂  Kf'D, dr-voiido wstíii

ivt-is apenas par a o início do pró".into século.

O conceito dt? PCN. entretanto, tem sua oriq<?<ii ein uni

I >a«i «-iodo hindci oir>is reoioto. Até l'i'ys, «* AIEA esforcou-sc- par i<

Jifundir e idéia de que existia um mercado potencial para

i •'.-(-•?:. reatores. Poréni, os grandes produtores de reatores,

Í «et- tis incertezas dos mercados em poises em via dr

liKieiwol vimc-nto, nuncs tiveram interesse em desenvolve-los.

Suas carteiras de encomendas para novos reatores de grande

estavam sempre abarrotadas (WALD, 1988).

A situação atual, porém, è completamente diversa. Os

.uercados tradicionais da maioria doe países desenvolvidos

teo» evoluído muito lentamente e a indústria nuclear se v*

obrigada a desenvolver outros mercados.

E E E P S novos. mercados potenciais quase sempre 56-

i :tractEn:am por redes elétricas de pequeno porte.

u; t i i í cari'.'O esforços rio dest-n vol vime-n to de reatores

Apesar das grandes vantagens que as PCNs podem

proporcionar, existe a necessidade de se comprovar a sua

(Cünomicidade, quando comparadas a outros tipos de centrais.

Resta, por enquanto, um certo estado de indefinição.

onde os possíveis compradores esperam informações mais

claras a respeito de viabilidade econômica, custos, tempo de

construção, confiabilidade e aspectos de segurança, enquanto

os produtores esperam uma melhor definição de qual será o

( 10) Os quais, normalmente, s&o passíveis de sereni
implantados apenas em PCNs.

104



DOU »Ti£?rc£idü para poder' i n v e s t i r em novos pt oqr ~3iriri<B nV- Fv

i WAt I ) . • 933) .

3.2 Questões relativas a segurança

Com relação a questão da segurança de reatore-;

nucleares, muitas respostas ainda estão no &r, porém a

introdução de PCNs parece ser bastante alvissareira. A

tecnologia dos reatores nucleares atuais teve origem nos

projetos militares para propulsdo naval. Os PWRs, por

exemplo, foram inicialmente desenvolvidos para o projeto de

ao do submarino nuclear norte-americano NAUTILUS.

Estes eram reatores compactos, de alta densidade de

potência. Estas características continuaram padrão nos

reatores posteriores de uso civil. Os novos conceitos de

PCNs, contudo, apresentam uma densidade de potência muito

menor, um menor inventário físsil e, conseqüentemente, menor

calor de decaimento para ser dissipado.

Além do mais, esses novos conceitos poder&o contar no

futuro com tecnologias que se encontram em desenvolvimento

de combustíveis e estruturas com maior capacidade térmica e

melhores condições de dissipação de calor.

As duas principais funções de segurança de um reator

nuclear sâot (i) o desligamento do reator, isto é, a

interrupção da reaçdo em cadeia no núcleo; (ii) a retirada

do calor residual gerado pelo decaimento radioativo dos

produtos da fissa*o, mesmo após o desligamento do reator.

Estas funçCfes de segurança tím como objetivo último

"evitar a liberação de radioatividade ou radiação para o
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segui anca". ;

Outra característica importante a 5er mencionada, ê que

os reatores operam segundo a filosofia d& múltiplas

barreiras, ou seja, os problemas relativos a segurança vt-m

sendo resolvidos com sistemas redundantes de sc-guranç*.

Assim, a "primeira barreira" é o próprio elemento

combustível, isto é, a estrutura do combustível e projetado

de modo a evitar a liberação dos produtos da fissão.

A "segunda barreira" é o encamisamento do combustível.

A "terceira barreira" é constituída pelo contorno de pressão

do sistema, capaz de conter os possíveis vazamentos de

produtos radioativos das duas primeiras barreiras.

Finalmente, a "quarta barreira" é o edifício de contenção,

que evita que os produtos da fissão escapem ao meio

ambiente.

As funções de segurança podem ser cobertas através de

sistemas ativos ou através de sistemas passivos. Os

primeiros são aqueles que exigem partes móveis para poderem

cumprir com a sua função; o exemplo clássico de um

componente ativo é a bomba. Os sistema passivos, por sua

vez, não exigem partes móveis e operam de acordo com as

modificações em suas condições de trabalho, como por

exemplo, variações de pressão, temperatura etc (KOCOUREK,

1990).

Alguns exemplos de sistemas passivos são: (i) as

blindagens; (ii) os sistemas projetados com coeficiente de

reatividade negativo; (iii) o sistema de queda por gravidade

das barras de controle; e (iv) as válvulas do tipo "fail-

safe", ou seja, sempre falham em favor da segurança.
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Cl conceito lie segurança inur tnte, entrctóiito, iiJo

possui unia definição padrão rigorosa. Porém, de? mudo geral .

ele está associado a um tipo de segurança que se baseia em

propriedades físicas e químicas tanto do sistema como dos

materiais utilizados na sua construçdo. Assim. o que

caracteriza os mecanismos e/ou seqüências de eventos

inerentemente seguros é o fato destes ocorrerem de acordo

com as leis naturais. deterministicamente. sem

possibilidades de falh* (KOCOUREK. 1990).

No que se refere aos reatores nucleares, pode-se dizer

que existem duas características que definem o conceito de

segurança inerente:

(i) 0 reator tem de ser capaz de auto--desligar-se de

forma passiva, sem qualquer dano ao núcleo e sob qualquer

condição de transientes.

A realização desse principio exige, em primeiro lugar,

que o núcleo do reator apresente um "coeficiente de

reatividade" negativo; além do mais, os mecanismos de

desligamento deverão operar segundo as leis naturais'11', e

os elementos combustíveis • outros componentes devem

apresentar grande resistência mecânica e inércia térmica

para absorver as mais severas situações de transientes sem

que ocorram danos estruturais que impliquem na liberação de

produtos da fissão radioativos.

(ii) A refrigeração do calor residual do decaimento

radioativo deverá ser passiva sob qualquer condição. Isto

implica que todo o calor de decaimento deve ser removido

através de processos baseados nas leis de condução e

(11) Queda das barras de controle por gravidade, por
exemplo. '
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do refrigerante no núcleo.

A implantação desses dois princípios de? segurança

inerente, entretanto, tem se mostrado uma tarefí» bast antf

difícil. Está ficando claro que apenas em reatürei? di?

pequeno e médio porte, onde as escalas de geração de? rner <ic<

sâo menores, é que se consegue implantar conceitos bauc^'jos

em leis naturais. i
\

I

3.3 Apresentação de algumas experiências internacionais

Apresenta-se a seguir um levantamento das principais

experiências internacionais no desenvolvimento de PCNs.

3.3.1 As experiSncias norte-americanas

Em resposta a crise que abalou a indústria nuclear

norte-americana dos anos 80, nasceram, no Eletric Po»er

Research Institute - EPRI, esforços cooperativos, com

completa colaboração de órgãos do governo, empresas

construtoras de reatores e concessionárias de energia

elétrica, no intuito de promover a adoção de reatores de

água leve avançados.

0 EPRI, o DoE e várias empresas como a Combust ion

Engineering Inc., a Uesting house, a General Electric e a

General Atomics têm focado atenção em incorporar,

imediatamente, tanto mudanças evolucionarias, principalmente

com relação ao controle da planta, como sistemas de

segurança passivos. <
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Paralelamente, tem sido formulado um no.-o procedimento

de licenciamento de novos reatores através da obtt?nç&o da

pré-aprovaçSo do projeto por parte da NRC.

A partir de 1985, através do "EPRI Small Plant Study"

e, em seguida, no âmbito do "DoE Technology Program? J»

Support of ALHRs", passou-se a estudar a definição de um

projeto conceituai de um reator na faixa de 600 MW(e), qur

incorporasse conceitos de sistemas passivos de segurança,

permitindo que a planta, mesmo sob condições de emergência,

pudesse ficar ate três dias sem requerer qualquer

intervenção dos operadores.

Dentro desses programas, dois projetos têm sido alvos

de maior atençãot o AP600 da Westinghouse - do tipo APWR - e

o SBWR d» General Eletric, em cooperação com a Japan Atomic

Power Company. Estes dois projetos vim sendo considerados

como referência pelo EPRI desde 1985.

Uma vez que estes tenham evoluído a um primeiro projeto

básico, deverSo ser analisados pela NRC, para uma primeira

revisão sobre o licenciamento dom mesmos. HA a preocupação

de se garantir que esses projetos sejam perceptivelmente

seguros, com fácil aceitação popular, além de eliminar os

obstáculos imposto» pelos ôrgtos de regulamentação

3.3.1.1 O AP600 da Westinghouse

P
0 desenvolvimento do APfcOO começou em 1985 com o "EPRI

Small Pl*nt Study". Os estudos continuaram com o "DoE

Technololgy Program* in Support of ALHRs", resultando no

projeto conceituai.
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Em 1989, o DoE estabelccc-it um contrato com &

Wes. ting house para os desenvul vimerit.ob finais do AP600, de

Torma a estabelecer um projeto certificado pela NKC até o

final de 1994 (McINTYRE, 1989).

Nesse particular, o AP600 tem sido projetado de forma a

permitir que a avaliação de segurança a ser executed* pt->la

NRC esteja de acordo com critérios de licenciamento

definidos antecipadamente, utilizando-se, para tanto,

técnicas modernas de "análise oe segurança com base nos

projetos" e análise probabilistica de acidentes.

Fora a participação da própria Westinghouse, o AP6OO

t̂ m mobilizado várias outras empresas norte-americanas, além

da participação de empresas estrangeiras como a ANSALDO.

ENEL e £7/£7J<**>, várias instituiç©es japonesas***' e vários

técnicos e engenheiros da Indonésia.

0 AP600 é um reator do tipo PWR de 600 HW(e),

incorporando vários conceitos de segurança passiva as já

comprovadas características tecnológicas dos PWRs.

Com a introdução de sistemas passivos nos sistemas de

segurança, substituindo bombas e outros equipamentos, busca-

se a remoção de grande quantidade de equipamentos e obras

civis, além da redução de um outro tanto de serviços de

manutenção e operação associados a estes equipamentos.

Prevê-se atingir grandes aperfeiçoamentos em termos de

segurança, disponibilidade operacional, licenciamento, custo

do ciclo e programação da construção. Na tabela 3.2 estão

(12) Todas italianas.

(13) As quais, inclusive, tentam adaptar várias das
conquistas tecnológicas do AP600 em reatores de maior porte,
de 900 MWe.
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TABELA 3 .2

OBJETIVOS ALMEJADOS PELO AP600

OBJETIVO AP600

SEGURANÇA Características de segurança passiva.
Melhorar interface homem-maquina
Baixa densidade de potência
Freqüência de dano no núcleo, 1O'~B

LICENCIAMENTO

EXPERIÊNCIA

CONSTRUÇÃO

Baseado em tecnologia comprovada
Não necessidade da planta de demonstração
Maiores margens p/analise de transientes

Baseado na experiência da tecnol. PWR
Equipamentos comprovados
Não necessidade da planta de demonstração

ECONOMIA Custo de capital < US* 1500 /kW(e)- 1988
Tempo de construção 3 anos
Tempo de projeto 2 anos
Redução do custo do ciclo do combustível

Redução do número de equipamentos
Modularidade
Pré-licenciamento

OPERAÇÃO &
MANUTENÇÃO

Sistemas simplificados
Fácil acesso para manutenção
Sist. inteligentes de diagnósticos
Aumento do tempo de permanência do
combustível no nttcleo

Fonte: (MAIORINO, 1989)
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dtí potência de 600 MWte) construído com .s U-cnoloçiK<

tradicional, como mostra a tabela 3.3.

A maior parte dessas simplificações se devi? â

incorporação de sistemas passivos de segurença. a

simplificação do circuito primário de refrigeração do núcleo

e a varias outras simplificações na arquitetura do reator.

A redução do volume de obras civis e o menor número de

equipamentos envolvidos, associados a técnicas de construção

modular com a pré-montagem em fabrica dos principais

componentes, fazem com que o período de construção de um
i

AP600 padrão, desde o inicio das obras civis até a primeira
carga de combustível, seja estimado em 36 meses. |

As principais características da concepção do AP600 são ]

apresentadas na tabela 3.4, enquanto a tabela 3.5 descreve,

resumidamente, os principais sistemas e componentes passivos

introduzidos no projeto. Finalmente, a figura 3.1 apresenta

um esquema simplificado do AP600, salientando alguns dos

principais sistemas passivos incorporados.

No capitulo 2, foi mencionado que um dos objetivos

básicos do "atual programa nuclear brasileiro", o PATN,

desenvolvido em comum pelo IPEN e pela COPESP, sob

coordenação da CNEN, é a construção de u# reator protótipo,

do tipo PWR, para propulsão naval, projeto este denominado

RENAP-U.

Fora o desenvolvimento tecnológico do RENAP-li, o

Brasil já possui a experiência operacional e de construção

de reatores do tipo PWR, conquistados, bem ou mal, através

das experiências das usinas nucleares Angra I e II.
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TABELA 3.3

PRINCIPAIS SIMPLIFICAÇÕES INCORPORADAS

NO PROJETO AP6OO

EQUIPAMENTOS/

SISTEMAS

BOMBASt
Sist.de Segurança
Seg. na*o nuclear

HVACs
Ventilação forçada
Unidades de filtro

VALVULASt
Sist. de 6eraçXo de
vapor nuclear (> 2"]

PWR - 600 MM

TRADICIONAL

25
188

52
16

512
>

AP6OO

0
139

27
7

215

REDUÇÃO

(7.)

100
26

48
56

58

BOP (> 2a) 2041 1530

TUBULAÇÕESt
Sist. de 6erac*o de 44300 ft
vapor nuclear ( > 2")

CONSTRUÇÜO CIVIL»
Voluae padroniiado 9,4 10*
para suportar abalos
sisaicos (•• ft*)

Voluae nto especial 6,2 10*
(it ft»)

4,6 10*

6,1 10*

25

11042 ft 75

BOP O 2")

EVAPORADORESt

GERADORES DIESELt

97000 ft

2

2 (p/segurança)

67000 ft

0

1 (segu-
rança n>o
nuclear)

31

100

50

51

Fonte: (McINTYFtE, 1989)
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TABELA 3.4

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS INCORPORADAS NO AP600

1) O sistema de geração de vapor nuclear é extremamente
compacto, utilizando bombas encapsuladas, que são herme-
ti camen te seladas, acopladas ao gerador de vapor.'*'

2) Um núcleo com baixa densidade de potência com 145
elementos combustíveis. O projeto é baseado na tecnologia de
bai:-:o enriquecimento, um sistema de refletores radiais capaz
de reduzir a fuga de neutrons do núcleo, sendo utilizado
boro solúvel e veneno queimado para o controle da
reatividade. «*»

3) O ciclo do combustível é projetado para um período de
recarga de 18 a 24 meses, com 3 regi Cies de enriquecimento.
Consegue-se, portanto, reduzir substancialmente os custos
com combustível, além de se aumentar o fator de capacidade
médio da planta para cerca de 857.. «•»

A) A menor densidade de potência, aliada a tecnologias
modernas de gerenciamento de combustível, permitirá também
um período de vida útil maior para o reator, sendo esperado
uma vida útil de até 60 anos.

5) Os critérios adotados na elaboração do AP600 tornaram
possível que os sistemas de suporte fossem extremamente
simples, efetivos e de baixo custo. Além do mais, a
simplicidade da distribuição desses sistemas permite que os
processos de inspeção e manutenção de bombas e geradores de
vapor sejam também simples.••*>

6) Durante a operação normal do reator, não é mais
necessário o sistema de reciclagem de boro e água, já que o
AP600 permite que o controle da potência seja feito
exclusivamente através de varetas de controle, reduzindo,
substancialmente os efluentes químicos produzidos. 0
controle apenas através de barras de veneno queimado nàs
operações normais do reator permite uma grande melhora dos
índices de disponibilidade da planta.«•••>

(CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE)
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(CONTINUAÇÃO DA KAGINA ANTERIOR)

7) 0 tamanho do pressurizador, em relaçào ao volume tot*]
do sistema de refrigeração, foi aumentado. EBSÔS maiores
dimensbes relativas proporcionam respostas mais
conservativas na antecipação de transientes térmicos e- de
pressão, fazendo com que a operação do reator seja muito
mais simples» eliminando a necessidade de válvulas de alivio
de segurança.

8) Ainda com relação a disponibilidade, tudo leva a crer
que a redução do tamanho da planta, recargas de combustível
menos freqüentes, margens de operação maiores, sistemas
menos complexos e reduzido número de componentes, além da
tendência a modularizaçãto e montagem industrial - que
proporcionam um maior controle de qualidade -, permitirão
alcançar-se indices de disponibilidade bem superiores a 90%.

9) Vale ressaltar que o AP60O incorpora os conceitos
avançados que hoje estão sendo implantados nos reatores
convencionais. Assim, sSo utilizados sistemas de controle
sofisticados e instrumentação digital, simplificando a
interface "homem-máquina" nas decisbes de manobra da planta.

10) Um requisito fundamental em condiçOes de acidente é a
"habitabilidade das salas de controle". No AP600, as salas
de controle de emergência são isoladas, alimentadas com ar
puro através de tanques de ar comprimido, com três dias de
independência para os operadores.

Fontes: (*) (MAIORINO, 1989).
("•) (VIJUK ft BRUSCHI, 198B).
(*••> (TOWER et alii, 1987).
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TABELA 3.5

PRINCIPAIS SISTEMAS PASSIVOS INCORPORADOS NO AP6OO

1) D sistema de injeção ê passivo e inclui clud̂  funções:
remoção do calor residual e controle do inventário cie
refrigerante.

2) A remoção do calor residual é realizada por um trocador
de calor passivo, localizado em um circuito de circulação
natural sobre o circuito primário de refrigeração dentro de
um tanque 3 metros acima, o qual serve como sorvedouro de
calor.

5) No caso das bombas do reator falharem, o fluxo sera por
circulação natural da perna quente para o tanque de remoção
do calor residual e deste para a perna fria. 0 tanque
sorvedouro absorvera o calor residual por varias horas antes
que a água se torne saturada.

4) O controle do inventário do refrigerante tem como função
acomodar pequenos vazamentos, quando o sistema de reposição
não é disponível; ou para acomodar grandes vazamentos no
caso de acidentes com perda de refrigerante (LOCA).

5) A injeção de segurança e a reposição do refrigerante e
realizada por dois tanques de reposição, dois acumuladores e
o tanque de remoção de calor residual. Os tanques de
reposição injetam água borada no núcleo por gravidade, sendo
projetados para pequenos vazamentos. Os acumuladores atuam
no caso de LOCA, devido a necessidade de grandes fluxos de
água borada para repor o fluido no vaso do reator. Para
reposição de água em longos períodos, a fonte de água sera
o tanque de remoção do calor residual.

6) Apôs cerca de 10 horas, esse último tanque ter A sido
esvaziado, entretanto, após este tempo, o vaso de contenção
terá sido inundado com um nível de água acima do nível do
gerador de vapor, e a água ira penetrar o circuito primário
por gravidade.

(CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE)
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(CONTINUAÇÃO DA PAGINA ANTERIOR)

7) UM sistema passivo de refrigeração da contenção atua-
para remover o calor do edificio de contenção. O sistema
utiliza o vaso de aço da contenção como superfície de troco
de calor, enquanto o concreto envolvendo a contenção ê
utilizado para direcionar o fluxo de »r dos pontos de
entrada localizados no topo para a base da contenção e de
volta para o topo. Adicionalmente, a refrigeração da
contenção é reforçada por um sistema de esguicho de cima
para baixo, que molha as paredes externas da contenção de
aço, retirando calor das mesmas por evaporação.

8) Além do sistema passivo de refrigeração da contenção, o
AP600 possui um sistema de "spray" passivo da contenção para
remoção do césio e iodo, no caso de um acidente básico de
projeto.

Fonte: (MAIORII^O, 1989).
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FIGURA 3.1
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Apesar dessas centrais representarem um dos piores

t.-;:pniplos de construção fjf.> ur.inas nucleares a n»vel

internacional, não há dúvidas que-, a partir rias mc>5>m;-t5,

talvez mesmo pelos problemas gerados com &]*s, os técnicos

brasileiros encontram-se hoje em condições de percorrer

curvas de aprendizado com muito maior rapidez, o que reflete

imediatamente em ganhos econômicos devido ao aprendizado.

A definição de um programa nuclear brasileiro para o

desenvolvimento de uma PCN própria para a geração de energia

elétrica deve basear-se nessa massa de conhecimento

existente no país. Vale dizer, neste sentido, que a

concepção do AP600 ganha uma importância bastante

particular, pois esse pode ser considerado como um dos

projetos de referência para a definição desta PCN nacional.

No inicio dos anos 90, o programa de desenvolvimento

do AP600 progrediu da sua fase conceituai para a fase de

detalhamento de projeto. 0 primeiro passo desse processo de

detalhamento, o qual devera prosseguir até meados de 1992,

visa fornecer todas as informações necessárias para a sua

futura certificação junto a NRC.

0 projeto detalhado deverá sstar completo até o final

de 1994, quando estará apto a submeter-se a certificação da

NRC. Desta forma, o AP600 poderá estar comercialmente

disponível antes mesmo do fim deste século, sem que seja

necessário a construção de uma planta protótipo de

demonstração.
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.3.1.2 O SBWR da General Electric

A GE começou a estudar o SE'WR em 1982. A partir de

1V05. corisidrrando os resultados obtidos, o EF"R1 passou a

dar ApoiD ao projeto. Em 19Bí>, ;» Gr. aprpsr-ntou »««. r>«: tudo à

Jàpa» Atomic Power Cia», mostrando-lhe a faclibi 1 icicle dos

conceitos envolvidos no SBWR. Também a partir de 1986. o DoE

passou a dar suporte direto ao desenvolvimento dos aspectos

chaves do projeto (McCANDLESS, 19B9).

Em 1989, o DoE selecionou o SBWR como um projeto

candidato para ser licenciado nos Estados Unidos. Até 1995.

cerca de US* 50 milhOes ser&o investidos na padronização do

projeto e obtenção do certificado de licença do NRC. Outros

US* 50 milhões serio investidos pelas varias empresas

participantes do projeto e pelo EPRI, no detalhamento de uma

planta de 600 MW(e) (McCANDLESS, 1989).

Fora a GE e outras empresas e universidades americanas,

também estão engajados no projetos a ANSALDO e a ENEL, da

Itália, a HITACHI e a TOSHIBA, do Japão» a KEHA e a NUCON,

da Holanda, além das concessionárias de eletricidade norte-

americanas, principalmente através do EPRI, e a Japan Atomic

Power Cia. (McCANDLESS, 1989).

0 SBWR é um reator de água fervente de 600 MW(e) com

uso de circulação natural para a refrigeração do núcleo,

além de varias novidades em relação aos reatores BWRs

convencionais.

As tabelas 3.6, 3.7 e 3.8 resumem as principais

novidades tecnológicas incorporadas no projeto do SBWR,

enquanto a tabela 3.9 apresenta os principais sistemas

passivos desenvolvidos para o projeto. '
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TABELA 3.6

COMPARAÇÃO DOS SISTEMAS & COMPONENTES PRINCIPAIS

EU REATORES TIPO BHR - ADUR - SBWR

SISTEMAS *

COMPONENTES

BNR

TRADICIONAIS

ABWRs SBWRs

Combustível Padrão GE PadrSo GE Padrão GE

Barras de

Controle

Sistemas

hidráulicos

Sistemas
eletro-hidr.

Sistemas

eletro-hidr

Instrumentos

* Controle

Analógicos Digitais Digitais

Circulação do

Refrigerante

Bombas

Externas

Bombas

Internas

Circulação

Natural

Sistema de

Segurança

Ativo Ativo

Simplificado

Passivo

Fonte: (McCANDLESS, 1989)
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TABELA 3.7

SIMPLIFICAÇÕES 00 PROJETO SBWR

SISTEMAS «< COMPONENTES REDUÇÃO

SISTEMA DE RECIRCULACBO:

Bombas 100 7.

Tubulações 100 7.

Equipamentos de suporte 100 7.

EQUIPAMENTOS PARA PROCESSOS NBO ESSENCfAISj

Bombas

Trocadores de calor

Tanques

Válvulas

Outros equipamontos

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ESSENCIAIS;

Geradores diesel

Bombas de emergincia * trocadores de calor

60

30

50

30

40

100

100

7.

7.
7.
7.
7.

7.

7.

SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA 100 7.

SISTEMAS STANDBY P/TRATAMENTO DE GASES 100 7.

VÁLVULAS DE ALIVIO E TUBULAÇÕES DE

DESCARGA PARA EMERGÊNCIA . 80 7.

CONSTRUÇÃO CIVIL COM CLASSE MAXIMA PARA

RESISTÊNCIA A ABALOS SÍSMICOS 63 7.

Fontes (McCANDLESS, 1989)
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TABELA 3.8

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS INCORPORADAS NO SBWR !

1) Uso de um ciclo direto para a refrigeração principal do
núcleo através de circulação natural, eliminando-se, desta
forma, as bombas de circulação forçada, tornando a operação
do reator muito mais simples. «•»»«••>

2) Adicionalmente, adota-se um arranjo de turbinas onde são
associadas apenas uma seção de baixa pressão de fluxo duplo
e uma seção de alta pressão de flu:<o simples, o que permite
grande simplificação no» equipamentos geradores, ja que o
vapor gerado é admitido diretamente na turbina, eliminando-
se sofisticados e custosos trocadores de calor, que antes
formavam o ciclo indireto de vapor.«•>

3) Se incorporam vários novos conceitos e equipamentos nos
sistemas de potência propriamente ditos. Entre essas
modificações se destaca a eliminação dos separadores de
vapor, uma vez que os níveis de exposição radioativa
verificados nos reatores BWRs convencionais são
insignificantes.<•>

4) As barras de controle, diferentemente do que acontece
nos reatores BWRs convencionais, entram pelo topo do vaso de
pressão, sendo operadas automaticamente por sistemas
sofisticados d» controle, melhorando a oreracionalidade da
maquina e facilitando a sua manutenção.<•»•<**>

5) Utilização de um vaso de pressão bem maior, como mostra
a figura 3.2. A maior dimensão do núcleo, reduz os
transientes térmicos de temperatura, permitindo operar com
margens térmicas mais elevadas.* *****

Fontes» (•)(McCANDLEBS, 1989).
(••)(DOSTERKAMP et alii, 1990)
(•••MSOLAY, 1990)



TABELA 3.9

PRINCIPAIS SISTEMAS PASSIVOS INCORPORADOS NO SBWR

1) Utilização de um grande reservatório de água capaz de
injetar fluido por gravidade dentro do gerador de vapor,
mantendo o núcleo sempre coberto. Em caso de pequenos
vazamentos. este reservatório manterá o inventário de
refrigerante no núcleo. Além do mais. este mesmo
reservatório contém um condensador capaz de absorver o calor
gerado pelos transientes de temperatura durante a operação
da planta.«•>.«••>

2) Uso de um sistema passivo de refrigeração da contenção,
removendo o calor residual por vários dias sem que seja
necessário realizar qualquer operação direta.«••>

3) Eliminação completa das bombas para os sistemas de
emergência e dos geradores diesel de emergência, além de
todos os demais equipamentos acessórios a esses, provocando
enorme simplificação da planta.«••»

4) Sistema natural passivo de circulação de ar para as
salas de controle, garantindo a "habitabilidade" dessas
salas mesmo em situaç&es de emergência. Um tipo de "cama" de
gelo é posicionada acima da sala de controlei a circulação
natural d» ar através dessa "cama", junto com um sistema de
oxigênio armazenado, garantem um ambiente aceitável para o
operador, sem a necessidade de geradores diesel para o
sistema de ar condicionado* «•••>

Fontest (•*) (OOSTERKAMP et alii, 1990)
(••MGOLAY, 1990)
(***)(MAI0RINO, 1989)

Finalmente, as figuras 3.2 e 3.3 apresentam esquemas

simplificados, apresentando os principais componentes do

reator e os principais conceitos de segurança passiva nele

incorporados.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS VASOS DE PRESSÃO DE UM REATOR DO TIPO SBWR

E DE UM : EATOR DO TIPO ABWR COM A MESMA CAPACIDADE DE 600 MWe

ABWR

NO SBWR OS SECADORES DE VAPOR
SÃO INSTALADOS EM FORMA DE ANEL
AO REDOR DA PARTE SUPERIOR

SBWR

(McCANDLESS, R.J. -198») ,
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A concepção final do SE<WR permitiu o apr ovt-i tamerito

mauimo de tecnologias já existentes, no sentido dp evitar

grandes riscos associados aos programas de desenvolvimen'

tecnológico. Desta forma, espera-se que- o projeto possa

estar disponível comercialmente ainda ria década de 90.

3.3.1.3 O sistema TRIGA-TPS da General Atomics

O sistema de potência TRIGA - TSP, da GA, é um reator

nuclear modular com sistemas de segurança passiva, próprio

para operar como planta de cogeraçSo, especificamente

projetado para suprimento de energia elétrica e fornecimento

de calor de baixa temperatura.

O TSP é um sistema de cogeraçâo variável,

possibilitando a variação continua do sistema de forma a ou

priorizar a saída térmica, quando se garante uma geração

térmica máxima de 62 MW(t), ou priorizar a geração

elétrica, com geração garantida máxima de 11,5 MW(e)

(SCHLEICHER, 1988).

Para tanto o sistema TSP adota a tecnologia da GA, com

um reator nuclear tipo TRIGA, amplamente utilizado como

reator de pesquisa e conhecido a nível mundial, acoplado

como fonte de calor a um sistema de conversão do tipo Ciclo

Rankine Orgânico; este arranjo do sistema proporciona

índices de disponibilidade global de cerca de 95%.

O uso de um reator tipo TRIGA é explicado por ter sido

esse o único reator de pequeno porte a satisfazer plenamente

todos os requisitos de segurança passiva necessários ao

sistema de cogeraçfto, além de ser um reator de fácil

operação e manutenção.

I

ti,
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Suas características resultam do foto de? ser um reator

do tipo piscina, com combustível de U-Zr-H, o qual é muito

seguro por apresentar um coeficiente de reatividade bastante

negativo. Desta forma, foi possível a eliminação de todos os

equipamentos de ação ativa.

Na sua concepção de planta de? cogcraçào, o 1 SP' atende

os mais altos requisitos de operação, conforme indicado na

tabela 3.10.

A figura 3.4 apresenta o arranjo mais adequado do

sistema, onde o trocador de calor do sistema de cogeraçao é

localizado em série com o trocador de calor do sistema

primário do sistema nuclear. Com esse arranjo, pode-se obter

temperaturas de mais de 330*»F.

O reator nuclear propriamente dito consiste de um

"loop" de transferência de calor com água pressurizada,

constituindo um módulo do reator. Através de um sistema de

sucção e de uma bomba de velocidade variável, a água de

refrigeração primária flui no interior do módulo do reator,

absorvendo o calor gerado.

O calor é retirado do núcleo e flui através da perna

quente até um trocador de calor primário, onde parte é

transferido ao sistema gerador de potência, enquanto outra

parte flui até o trocador de calor de cogeraçao, antes de

retornar ao núcleo através de uma bomba primária.

Um pequeno pressurizador localizado na saída do módulo

do reator mantém a pressão do sistema primário em um nível

constante nas condiç&es normais de operação.
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TABELA 3.IO j
\
I

PROJETO TSP

NÍVEIS DE REQUERIMENTOS

DESEMPENHO;

1. Brande faixa de variação na cogeraçdo de
eletricidade e potência térmica.

2. Grande flexibilidade para acompanhar vanaç&es da
demanda de eletricidade, podendo gerar de 10 a 1OO7. da
potência total projetada.

3. Tempo normal para entrar em operação a partir do
estado frio - 1,5 hora.

SEGURANÇA 8

1. Uso completo de sistemas passivos

2. Completo acordo com os requisitos da NRC para o ,
licenciamento de plantas comerciais. I

3. Probabilidade muito baixa (menor do que 5.10~*Yano)
de ocorrência de um acidente com danificação do
núcleo.

DISPONIBILIDADE:

1. Disponibilidade da planta de 95% para a produção de
calor e 90% para a produção de eletricidade.

2. Desligamento programado de 7 dias anuais para a
manutenção e recarga de combustível.

LOCALIZAÇÃO:

1. Operação isolada ou operação sincronizada com a
rede do sistema elétrico. ,

2. Possibilidade de atender o requerimento de fácil
localização e averiguação do estado das tubulações.

3. Disponível para ser localizado em areas com alto
grau de risco de abalos sísmicos

Fontes (SCHLEJCHER, 1988).
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Uma importante característica do projeto TSF" é- «-

entre a água quente e a água frio* no modulo do

reator. A quantidade de água quente envolvida atinge, no

máximo, 9% do volume total de água no módulo do reator. O

restante da água é mantido a uma temperatura de K>0oF, por

um sistema auxiliar de refrigeração. o qual opera

continuamente por convecçao natural.

Na eventualidade de perda do fluxo de refrigei snte no

sistem* primário, a retirada do calor passa a ser

imediatamente por convecçSo natural, trocando calor com «

piscina fria do reator.

Assegura-se, assim, um sistema de controle do

inventário de refrigerante em quaisquer condições de

acidente. Vale acrescentar que o sistema de retirada do

calor residual também é totalmente passivo.

A figura 3.5 esquematiza os processos passivos de

remoção de calor incorporados no sistema TSP, tanto para uma

situação normal de operação como para a condição de reator

desligado, onde a água fria entra por um sistema venture,

sendo dirigida par» cima, em direção ao núcleo, por

convecçao natural, onde ocorre uma elevação de sua

temperatura, terminando por trocar essa carga térmica com a

a água da piscina.
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FIGURA 3.5
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QUE EXIJAM CALOR

MODULO 00 TROCADOR
PRIMÁRIO DE CALOR

REDUTOR OE CALOR

(SCHLEICHER, R.W. - 1900)
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J..3.1.4 O sistema SIR

ü sistema SIR nasceu da idéia de destidvol vc?r-se um

reator nuclear que oferecesse soluções radicais com relação

a segurança, aceitabilidade e economicidade, tendo como

base, entretanto, tecnologias comprovadas de reatores PWRs

tradicionais, além de vários conceitos de reatores

utilizados em submarinos.

Desenvolveu-se, então, um consórcio bilateral entre

empresas norte-americanas e inglesas, proporcionando a

oportunidade de trocas de experiências entre duas "culturas

nucleares" distintas, com interesses e normas regulamentarem

diferentes, sendo possível a definição de um tipo de reator

mais geral, não tanto "country specific".

Este consórcio é formado pelas empresasr ABB-Combust ion

Engineering Inc.***», a Stone 4 Hebster Eng. Corp.****, a

Rolls-Royce and Associates Ltd.tx** e a United Kingdom

Atomic Energy Authority - UKAEA, através da AEA Technology.

0 sistema SIR define o conceito de reator integrado, ou

seja, um reator onde os principais componentes que

constituem o sistema primário de um reator PWR tradicional,

quais sejam, o gerador de vapor, as bombas de refrigeração,

o pressurizador e o núcleo propriamente dito, encontram-se

todos contidos em um mesmo vaso de pressfto.

(14) Tradicional fabricante de reatores PWRs.

(15) Empresa binacional "US/UK", com grande experiência em
obras civis nucleares.

k
(16) 0 maior fornecedor de reatores PWRs britânico, com ' ' **
cerca de 20 unidades instaladas.
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As principais vantagens do conceito de reator integrado

(i) a> n£o existência de qrandes tubulações a serem

conectadas no vaso de pressão, elimina-se a possibilidade de

grandes rupturas em juntas e. portanto, grandes LOCAs; (ii)

o reator é mais alto, propiciando maior capacidade de

Lirculòçào natural do refrigerante; (iii) as dimensões da

contenção final sào menores do tji.it* nos r *.<••> ti »r f?=. onde OÍ>

equipamentos encontram—se dispersos.

Adicionalmente, o projeto procura tirar v*. itagem da

construção compacta e modular, de tal forma que, em sua

configuração de referência, serão instalados dentro de um

mesmo vaso de pressão* o núcleo, 12 geradores de vapor, 6

bombas para refrigeração do núcleo e o pressurizador.

Com esta configuração o reator é capaz de desenvolver

uma potência de referência de 32O MWe, podendo chegar a

400 MWe. Idealmente, entretanto, em um mesmo sítio, uma

planta deveria operar em uma configuração dupla, capaz de

desenvolver 640 MWe, ou mesmo quádrupla, capaz de

desenvolver 1280 MWe.

A tabela 3.11 apresenta um resumo de outras

características tecnológicas importantes incorporadas no

sistema SIR, enquanto a tabela 3.12 mostra os principais

sistemas passivos desenvolvidos no projeto.

0 sistema SIR já foi apresentado ao DoE, sendo que uma

primeira unidade poderia ser construída por volta do ano

20OO.
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TABELA 3.11

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS INCORPORADAS NO SIR

1) O vaso de pressão do reator é instalado abaixo do nível
da terra, permitindo, entre outras coisas, que as estruturas
d* contenção possam ser bem n.enos reforçadas do que aquelas
tradicionalmente utilizadas nos FWRs.<*>

2) O vaso de pressdo te» 2é> m de altura, o mesmo de
diâmetro e paredes com espessura análoga aquelas utilizadas
em reatores PWRs tradicionais da classe 110O MWe. Desta
forma, nao existe qualquer problema de fabricação desses
vasos de pressão, os quais ja se encontram disponíveis para
uso comercial.*••'

3) O ciclo do combustível é estendido até 24 meses. Além do
mais, a ausência de boro no controle da reatividade permite
altos índices de disponibilidade do reator, bem como um
fator de capacidade que pode chegar a 95%.«••>.«•••»

4) Os geradores de vapor sXo úm fluxo único, as bombas de
refrigeração sa*o montadas horizontalmente acima do gerador
de vapor enquanto o pressurizador é análogo àquele utilizado
nos PWRs convencionais. Por outro lado, todas as tubulações
que penetram no vaso úm press&o situam-se 8 m acima do
núcleo, fazendo com que, mesmo se houvesse a possibilidade
de grande perda de refrigerante, sem a reinjeçdo passiva do
mesmo, fosse necessário varias horas para que o .túcleo
viesse a ser descoberto.«••»

5) Um coeficiente de reatividade bastante negativo minimiza
qualquer possibilidade de excursão de potSncia e de pressão
do reator. A baixa densidade de potência do núcleo, por sua
vez, garante grandes margens térmicas nos elementos
combustíveis. Desta forma, pode-se concluir que o SIR é
capaz de acomodar todas as variações de carga diárias e
todos os transientes normais na operação ó» planta.<*">

(CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE)
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(CÜUTINUAÇRO DA PAGINA ANTERIOR))

6) O SIR apresenta grandes vantagens com relação a um PWR
tradicional no que tange a minimizaçao da contaminação por
doses de radiação tanto do pessoal que trabalha na operação
e, principalmente, manutenção da planta, como no risco de
liberação de produtos da fissão para a atmosfera durante
qualquer tipo de acidente básico.«••»

7) Se ocorrer urna falha, cada gerador de vapor pode ser
isolado do sistema e desligado sem afetar a operacional idade
dos demais. 0 gerador de vapor defeituoso poderá ser
recuperado por robôs "in situ" ou ser facilmente substituído
sem aumentar o período de parada de toda a central.<••>

Fontes: (»)(HAYNS ft SHEPHERD, 1991)
( • •)(STEVENSON, 1990)
<*")(FIORENTINI ft SAVELLI, 1989)
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TABELA 3.12

PRINCIPAIS SISTEMAS PASSIVOS INCORPORADOS NO SIR

1) Existe um sistema de supressão de pressão constituído
por oito tanques de aço externos ao vaso de pressão, os
quais são facilmente refrigerados por circulação natural de

2) Em operações de emergência, a refrigeração é garantida
por circulação natural no sistema primário, enquanto o vapor
gerado no sistema secundário é mandado por circulação
forçada para o condensador, "by-passando" a turbina.«•••»

3) Se o sistema anterior não se encontrar disponível, a
remoção do calor residual é feita por um sistema de
circulação natural coligado aos tanques de supressão de
pressão, o que assegura a refrigeração do núcleo por 72
horas, sem que qualquer manobra de operação tenha de
realizada.<•••>

4) A altura do vaso de pressão do reator e o próprio
arranjo dos componentes resultam em uma grande capacidade de
circulação natural, suficiente para a remoção do calor
residual do núcleo.«••»

5) 0 sistema de injeção de emergência de refrigerante no
núcleo é inteiramente passivo, garantindo a cobertura
completa do mesmo por 72 horas sem qualquer intervenção dos
operadores. * •• *

6) Um sistema passivo d» circulação de *r garante a
refrigeração da contenção.*••»

Fontes: <*)(HAYNS & SHEPHERD, 1991)
<*•)(STEVENSON, 1990)
(•••)(F10RENTINI & SAVELLI, 1989)
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3.3.1.5 Outras experiências norte-americanas

Outras duas experiências em desenvolvimento por

empresas americanas são: o "Consolidated Nuclear Steam

Generator - CNSG" e o "Consolidated Nuclear Steam System -

CNSS" ambos da Babcock & Uilcox.

O CNSG é um pequeno reator de 91 MWe, do tipo PWR

integrado, baseado em projetos de reatores nucleares

utilizados na propulsão naval. Tanto o núcleo como os

geradores de vapor sao acondicionados dentro de um mesmo

vaso de pressão. 0 único componente do sistema primário que

se encontra fora do vaso de pressão é o pressurizador e as

respectivas conexKes.

Dentro do vaso de pressão silo introduzidos doze

geradores de vapor modulares do tipo fluxo-único, quatro

bombas de refrigeração, todas montadas acima dos geradores

de vapor, impondo um fluxo de cima para baixo nas tubulações

dos geradores de vapor, até a parte de baixo do vaso de

pressão e dai para cima passando pelo núcleo.

O CNSG aproveita intensamente o fato de ser modular,

eliminando a maior parte das grandes tubulações capazes de

gerar LOCAs, o que, por sua vez, permit» a utilização de

sistemas de segurança simples e uma contenção mais simples e

barata.

0 CNSS, por sua vez, é um reator de 400 MWe, também do

tipo PWR integrado. 0 seu vaso de pressão é ligeiramente

maior do que aquele utilizado nos reatores PWRs tradicionais

d* classe 1200 a 1300 MWe, com dez módulos de geradores de

vapor e oito bombas de refrigeração.
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Devido a sua pequena dimensão, toda a contenção do

reator vem instalada internamente ao edifício de serviço da

planta, sendo que os equipamentos mais pesados são

localizados na parte de baixo do prédio, enquanto os

equipamentos mais leves são instalados em posições mais

elevadas.

Tanto o CNSG como o CNSS encontram-se com o seu

íto conceituai em desenvolvimei

disponíveis até o final da década de 90

projeto conceituai em desenvolvimento, podendo estar ?

3.3.2 A experitncia de outros países )]

Vários outros países também têm desenvolvido projetos

de PCNs, invariavelmente incorporando conceitos modernos e

grandes simplificaçttes. Praticamente todas as empresas

fabricantes de reatores nucleares que operam no mercado

internacional mantém linhas de pesquisas em busca do "reator

nuclear de segunda geração", sendo que, invariavelmente, com

menor ou maior ênfase, vislumbram as PCNs como um mercado

importante a ser considerado.

A própria evolução da indústria nuclear nos anos 80 tem
i * •

ditado o comportamento das diversas empresas e países no

desenvolvimento tecnológico de novos reatores nucleares.

Neste sentido, os norte-americanos tfm sido os mais

otimistas com relaçfco ao futuro das PCNs.

Na Europa, em países como a França e/ou Alemanha, os

quais apresentaram programas nucleares de sucesso, com f

reatores de grande porte que tím operado com índices de '

desempenho muito elevados, as empresas têm se mostrado mais j

rígidas em introduzir grandes rupturas tecnológicas em seus m
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novos reatores. Em particular, esses países sào reticentes

eni diminuir a potência de suas plantas.

A Nuclear Power International - NF'I, "joint-venture"

constituída em 1989 entre a FRAMATOME francesa e a

Siemens/KWU alemã, tem dedicado a maior parte de seus

esforços de P?<D na linha dos reatores de grande porte,

principalmente na tentativa de definir critérios ótimos para

a fusão da tecnologia e da grande experiência das duas

empresas no setor nuclear.

Na Italia e na Suécia, por sua vez, onde a indústria

nuclear sofreu enormes restrições durante a década passada,

os esforços de P&D no desenvolvimento de projetos inovadores

têm sido muito grandes.

Os italianos, por exemplo, seja através da ANSALDO*

empresa fabricante de reatores nucleares, seja através da

EHEL, concessionária estatal de eletricidade, seja através

dos diversos ôrg&os e institutos de pesquisa voltados a Area

nuclear, tSm desenvolvido uma série de novos conceitos de

reatores nucleares, além de participarem como parceiros em

várias iniciativas de âmbito internacional.

Os suecos, por sua vez, inicialmente através da

ASEA/ATOM, posteriormente denominada ABB-ATOM. são os

responsáveis pela definição do conceito PIUS, sem dúvida o

mais inovador de todos os conceitos de reator nuclear

"inerentemente seguro" em desenvolvimento.

Finalmente, os japoneses, apesar de dedicarem esforços

muito grandes n» linha dos reatores avançados de grande
Í

porte, adicionalmente, participam ativamente dos vários
consórcios internacionais voltados ao desenvolvimento de

FCNs.

ã
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3.3.2.1 A experiência canadense - o CANDU 3

± o último e o menor reator da série CANDU projetado

pela AECL do Canadá. Trata-se de um projeto iniciado em 19S2

para responder as novas condi çttes de demanda de energia

elétrica, que requerem reatores menores e períodos de-

construção muito menores.

É. um reator de 450 MWe, que permitira um elevado índice

de disponibilidade, podendo atingir um fator de capacidade

de 907. durante seu período de vida útil (HART, 1987), além

de um período de construção de 38 meses, fazendo-o

competitivo com relação às plantas a carv3to e/ou gás natural

(DOUST, 1990).

O CANDU 3 apresenta um alto grau de segurança, além de

proporcionar reduzidos níveis de exposição radioativa em

termos de homens-rem. Para tanto, possui os sistemas

passivos resumidos na tabela 3.13.

O reator é projetado para uma vida útil de 100 anos,

sendo que, para tanto, realizaram—se importantes melhoras na

distribuição dos fluxos de neutrons de forma que estes não

desgastem as propriedades mecânicas dos principais

componentes do reator (CANDLISH, 1987).

Por outro lado, o próprio "lay-out" da planta faz com

que a substituição de qualquer componente possa ser

realizada facilmente, já que o acesso ao prédio do reator,

para a substituição dos componentes mais críticos, pode ser

realizado sem maiores interferências nas demais estruturas

da planta (CANDLISH, 1987).

141



TABELA 3.13

PRINCIPAIS SISTEMAS PASSIVOS INCORPORADOS NO CANDU 3

1) Um sistema de refrigeração de emergência do núcleo e um
sistema de isolamento da contenção, capazes de desligar o
reator e reduzir a produção de calor, sem a necessidade de
qualquer intervenção dos operadores.

2) Um sistema de tanques com gas sob pressão garante o
armazenamento de energia necessário para a injeção de
refrigerante a alta pressão, garantindo o alagamento do
núcleo em qualquer situação de perda de refrigerante.

3) Os geradores de vapor e as bombas são localizadas em
extremidades opostas do reator, proporcionando um fluxo
unidirecional do refrigerante através do núcleo. Este
arranjo facilita a construção e a operação da planta, além
de trazer grandes avanços em termos de recarga a quente do
combustível.

Fonte: (DOUST, 1990)

0 CANDU 3 está sendo projetado visando a viabilidade

econômica; neste sentido, os principais termos de referência

podem ser assim resumidost

(i) Custo de capital; espera-se uma redução tanto pela

diminuição da quantidade de componentes envolvidos, como

pela própria simplificação dos procedimentos de fabricação

dos mesmos e construção da plant*.

(ii) Custo d» operação e manutencãot o uso de urânio

natural barateia o combustível, enquanto que o procedimento

de recarga com o reator ligado aumenta a disponibilidade do
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mesmo. Além disso, o novo "lay-out" da planto visa

simplificar a manutenção do reator.

(iii) Fator de capacidade» se obtém um alto fator d©

capacidade com a utilização de novos materiais com vida útil

maior, manutenção a quente e o uso de componentes de

comprovada confiabilidade.

0 CANDU 3 encontra-se em fase de detalhamento de

projeto, onde têm sido discutidas as principais questões

relativas ao licenciamento do projeto junto a Atomic Energy

Control Board, podendo estar disponível para construção já

em 1992 (DOUST, 1990).

3.3.2.2 Algumas experiências na Alemanha e na França

Como já foi mencionado, em 1989 a FRAMATOME, da França, |J j

e a Siemens/KWU, da Alemanha, constituíram a NPI, tanto para ._

a comercialização de seus tradicionais reatores, como para o

desenvolvimento de uma nova geração de reatores nucleares.

Em termos de desenvolvimento tecnológico, as duas

empresas tfm privilegiado aquelas opçttes que maximizam o

aproveitamento da extensa experiência desenvolvida pelas

duas companhias na construção de reatores nucleares. Muitos

de seus reatores tradicionais tím apresentado indices de '\

desempenho muitas vezes superiores aqueles que o EPRI tem

definido para os novos reatores avançados americanos

(BAUMGARTL & VIGNON, 1990).

Desta form», a NPI tem se dedicado ao desenvolvimento

de novos projetos de grande porte, capazes de fundir as

experiências distintas das duas empresas. Neste sentido,

parte-se de uma classe de reatores de 1000 MWe, seguindo-se
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um de 14OO MWe, ficando por r&ver a possibilidade de sc-

desenvülvcr uma versão de 600 MWe.

Em compensação, a Siemens desenvolve uma PCN do tipo

SBWR de 200 MWe, que adota praticamente os mesmos sistemas

passivos desenvolvidos no SBWR da GE. Neste reator, todas ÓS

tubulaç&es que se inserem no vaso de pressão encontram-se a

10 m acima do núcleo, fazendo com que este esteja sempre com

una cobertura suficiente de água, mesmo em casos de perda

significativa de refrigerante no sistema primário.

Adicionalmente, o SBWR 200 caracteriza-se pela presença

de um trocador de calor integrado para a retirada do calor

residual, ausência de supressores de pressão e um edifício

de contenção único, tanto para o reator como para o conjunto

de turbinas.

Os franceses, por sua vez, através da própria

FRAMATOME, desenvolvem o reator NP300. Este é um PWR de

300 MWe com núcleo compacto, baseado na experiência da

empresa Technicatome f que já opera um reator protótipo

análogo há mais de 11 anos em Cadarache. Além do mais, a

tecnologia dos principais componentes aproveita toda a

experiência desenvolvida pela FRAMATOME com reatores PWR de

grande porte.

A forte compactação do NP 300 permit» explorar as

vantagens de modularizaçfto do sistema, a diminuição do

tamanho da contenção, além do projeto possibilitar a redução

do número e dimensão dos tubos entre o vaso do reator e os

dois geradores de vapor, diminuindo a possibilidade de

ocorrência de grandes LOCAs.

Apesar nío estar licenciado, os esquemas gerais do

NP 300 já foram definidos, estando em progresso a fase de

detalhamento do projeto.
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3.3.2.3 As experiências italianas

Uma vez que a construção de usinas nucleares do tipo

LWR tradicional foi proibida na Itália, os italianos

pesquisado intensamente novos reatores nucleares que?

reverter o posicionamento da opinião pública com relação A

energia nuclear na Italia.

Desta forma, várias instituiç&es italianas têm

participado como parceiros importantes em iniciativas

internacionais de desenvolvimento de novos conceitos de

reatores nucleares, em particular nos Estados Unidos, onde

os italianos colaboram no projeto do SBWR da GE e no projeto

do AP6OO da Westinghouse.

Além do mais, os italianos desenvolvem iniciativas

próprias. A primeira que merece ser destacada ê um reator

PWR 300 da ANSALDO-NIRA, de 300 MWe, baseado na tecnologia

da Westinghouse e que utiliza a central nuclear "Enrico

Fermi", construída na Itália, como planta de referência.

A usina "Enrico Fermi", de 272 MWe, iniciou operação em

junho de 1964. Entre junho de 1979 e abril de 1984 esteve

desligada, devido ás pressbes da opinião pública, para que

fossem implantados novos sistemas de segurança. Reiniciou a

operação em abril de 1984 e, desde então, tem operado a

plena carga, com ótimo desempenho, apresentando um fator de

capacidade próximo de 100%.

Atualmente a ANSALDO, empresa italiana de equipamentos

pesados, está em condições de fornecer todos os principais

componentes necessários para uma planta de 300 MWe.
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» iiiici.it iva importõnti- está

desenvolvida na Universidade "La Sapirnra" de t̂ ima. O

projeto MARS*1*1» é u» reator do tipo F'WR, capaz de

desenvolver 600 liMt para cogeração de energia elétrica e

calor. No caso de gerar 100% de eletricidade, o reator ê

capaz de fornecer 170 MWe com temperatures de operaçí»o mais

baixas, penalizando a eficiência térmica (CftKUSQ et alii,

1987; CAIRÁ et alii, 1987).

O MARS também utiliza sistemas passivos, tanto para o

desligamento do reator como para a refrigeração de

emergência do núcleo. As principais implementações estào

resumidas na tabela 3.14.

Em sua versão mais recente, o MARS II, grande ênfase

foi dada a critérios como economia, modularidade, fácil

montagem e fácil descomissionamento. A possibilidade de

substituição de todo o sistema primário faz com que a vida

útil da planta possa ser estendida indefinidamente.

Além do mais, a pré-montagem dos principais componentes

em fábrica, reduz significativamente a complexidade das i

obras no sitio de instalação da planta. fazendo-se '

necessárias apenas as obras civis para o assentamento dos :

equipamentos. •
i

0 projeto conceituai do MARS tem sido constantemente !

revisto, sendo necessário comprovar alguns dos sistemas ;

inovadores propostos. !

(17) Multipurpose Advanced Reactor inherently Safe,

146



TABELA 3.14

PRINCIPAIS SISTEMAS PASSIVOS INCORPORADOS NO MARS

1) O núcleo é constituído de varetas de aço inoxidável AISI
304, que n u m roa ram a possibilidade di? escape de produtos da
fissão e qualquer reação química coni a água. For outro ]<<ÜCJ.

o flu:<o de calor no núcleo é reduzido. permitindo «
permanência do combustível por quatro ou cinco anos».'**

2) Fora os sistemas de controle tradicionais de um PWR,
quais sejam, as barras de controle comandadas ei etricamente
e o sistema de injeção de boro no refrigerante primário, o
desligamento do reator será garantido por 2O barras de
controle que caem por gravidade sempre que a temperatura do
fluido primário aumenta, dilatando os sistemas de suporte
das barras.«•>

3) O calor residual é refrigerado por circulação natural.
Este circuito se mantém fechado durante a operação normal do
reator e se abre de forma passiva em caso de mau
funcionamento da bomba do sistema primário.'•'

4) O calor residual é transferido desse primeiro circuito a
um segundo circuito através de um trocador de calor e deste
para uma piscina de água fria. A água da piscina evapora e
flui para um condensador resfriado a arf a água que se
condensa retorna assim para a piscina. Esse sistema garante
a refrigeração de emergência por um tempo indefinido.*•»

5) O circuito primário encontra-se completamente contido em
um invólucro de aço, denominado por "contenção primária
pressurizada", contendo água á mesma pressão do refrigerante
primário (mas a uma temperatura mais baixa). Elimina-se,
assim, qualquer conseqüência de um LOCA, uma vez que deixa
de existir a possibilidade de ruptura do contorno de pressão
do sistema primário. Por outro lado, esse invólucro fornece
uma proteção adicional contra eventos externos.«•>•«••»

b) Analogamente, adota-se um "contenção secundária
pressurizada", a qual ajuda a reduzir ainda mais as
possibilidades de evolução dos prováveis acidentes.'*"'
mm^mm_ „ IM „ BM, M j ^ a m n , — — . - • • • • .ii rr.— » . — — — j — — J - T I — -••• MJ m, f L— — — — • im — — — ^ — ^mj**j—~-— m m. --. iLr-— —

7) Os circuitos de emergência acima descritos são
independentes, cada um capaz de remover 100% do calor
residual gerado durante, pelo menos, duas semanas.

Fontes: (•)(FIDRENTINI & SAVELLX, 19B9)
(••MCUMO, 1990)

&
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1.3.2.4 A experiência japonesa

Duas versões de PWRs de pequeno porte tem sido

estudadas pela Mitsubishi japonesa. O MS-3OO e o MS-600. Com

relação a este último, os estudos evoluíram mais

rapidamente, de forma que têm sido propostos vários novos

conceitos para os sistemas de segurança.

O MS-60O é um reator com baixa densidade de potência no

núcleo, que utiliza novos métodos para a economia de

neutrons, o que permite um ciclo do combustível de até 24

meses.

O reator adota um sistema híbrido de segurança,

combinando sistemas passivos com sistemas ativos

convencionais. Estes últimos são bastante apropriados para

atuarem em situaçCfes de transientes e em muitas situaçOes de

acidente. Os sistemas passivos, por sua vez, devem garantir

a proteção final contra possíveis falhas na operação dos

sistemas ativos, servindo como "back-up" destes.

A tabela 3.15 apresenta os principais sistemas ativos

utilizados no MS-600 e as melhoras introduzidas nos mesmos.

A tabela 3.16, por sua vez, apresenta os principais sistemas

passivos incorporados no MS-600.

0 projeto conceituai do MS-6OO jâ foi completado,

estando em progresso a definição do projeto básico, onde

serão elaborados todos os detalhamentos. Serão tentadas

ainda outras simplificações no projeto, além de se

aprofundar os estudos de analise de segurança.

Paralelamente, vários programas estão em andamento para

confirmar algumas das propostas tecnológicas adotadas.
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TABELA 3.15

PRINCIPAIS SISTEMAS ATIVOS INCORPORADOS NO MS-6OO

1) Os mecanismos de acionamento das barras de controle
adotam uma nova tecnologia de enrolamento de alta
temperatura, eliminando a necessidade de sistemas cie
refrigeração forçada das barras de controle.

2) 0 uso de geradores de vapor horizontais tem uma serie de
vantagens, como a menor formaç&o de sedimentos nas
tubulaç&es e maior resistência contra possíveis eventos
sísmicos.

3) As bombas de refrigeração sâ*o de alta eficiência,
utilizando um monobloco de cerâmica como primeira camada de
seiagem, enquanto tem sido desenvolvido um tipo de seiagem
resistente a altas temperaturas, para funcionar como segunda
seiagem.

4) Os sistemas ativos de segurança combinam: bombas de
injeção primarias tanto p»ra a operação normal como para
operaçttes de emergência; bombas auxiliares acionadas pelas
turbinas e por motoresf geradores diesel de emergência.
Estes dispositivos podem lidar sem nenhum problema com:
pequenos LOCAs, rupturas nos tubos do gerador de vapor, e
transientes do tipo não-LOCA, funcionando exatamente como em
um PWR convencional.

Fonte: (MATSUOKA, 1991)
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TABELA 3.16

PRINCIPAIS SISTEMAS PASSIVOS INCORPORADOS NO MS-600

1) Adota-se um sistema automático de despressurização do
circuito primário para operar em qualquer situação de LOCA.
Para tanto, o sistema consiste de válvulas de
despressurização primárias e secundárias. As válvulas
primárias descarregam o volume de vapor pressurizado nos
tanques de água para injeção de emergência por gravidade,
enquanto as válvulas secundárias, através de válvulas de
alivio, descarregam o vapor do circuito secundário para o
meio ambiente.

2) Um acumulador avançado adota um dispositivo de controle
por vazio, garantindo o controle do inventário do
refrigerante ás taxas de vazão requeridas em caso de grandes
LOCAs.

3) Tanques para a injeção de agita por gravidade garantem a
cobertura do núcleo e o seu completo alagamento, quando a
pressão do circuito primário tiver caido quase ao nível da
pressão interna da contenção.

4) 0 uso de um gerador úm vapor horizontal colabora com a
circulação 'natural do refrigerante em situaçttes de acidente,
pois esta disposição evita a formação de bolhas nas
tubulaç&es que poderiam impedir * circulação natural.

5) O circuito secundário e suprido por um tanque de
armazenagem para condensação, que pode operar com total
independência por trís dias, gara'ntindo a completa remoção
do calor residual.

Fontei (MATSUOKA, 1991)

PTr
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3.3.2.5 Algumas experiências de outros países

f\ seguir, sera apresentado um quadro menos detalhado do

que tem sido desenvolvido em outros países, fora do grupo

dos chamados "super—desenvolvidos".

3.3.2.5.1 A experiência da índia

A índia já vem utilizando PCNs no seu programa nuclear

desde 1986, os quais vêm ocupando crescente espaço na matriz

energética do país.

A sua experiência levou a uma mobilização industrial

que lhe permite a construção de um reator de 235/5OO MWe em

períodos de 8 a 9 anos, o que já é bastante satisfatório. É.

um caso que poderia servir de modelo para muitos países em

via de desenvolvimento.

Os reatores indianos são do tipo Pressureízed Heavy

Hater Reactors - PHWR, que permitem uma rápida auto-

suficiSncia na tecnologia de reatores, além de incorporarem

muitos conceitos da segurança passiva.

Inclui-se entre esses conceitos! um sistema de redução

de pressão na contenção, um sistema úm retenção dos produtos

da fissão através de uma piscina de supressão, um sistema de
«

injeção de emergência d» refrigerante através de

acumuladores e um sistema de remoção do calor residual por

meio de circulação natural (SRIVASTAVA, 1987; KAKODKAR,

1987).
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3.3.2.5.2 A experiência do Paquistão

D Paquistão devera chegar ao ano 2000, no caso de

utilizar apenas fontes convencionais de energia, com um

déficit de suprimento entre 4000 a 12000 MW. A cobertura

desse déficit poderá ser feita ou pela importação de

petróleo ou pela reativação de um programa nuclear.

Neste programa nuclear se destacaria o uso de PCNs de

300 a 400 MWe, que seriam utilizados em áreas costeiras neto

conectadas à rede elétrica nacional.

Esses reatores também permitiriam a instalação de

dessalinizadores de água, proporcionando água potável a

essas regi&es carentes. Os dessalinizadores requerem vapor

na temperatura de 90 a 120«»C no processo de multi-

evaporaçâo, vapor este factível de ser gerado em PCNs

(SHAHID, 19B8).

3.3.2.5.3 0 WER-440 soviético

t um PWR de 440 MWe desenvolvido com tecnologia

soviética, do qual já foi instalado mais de 30 unidades em

praticamente todos os paises da antiga COMEÇOU, os quais, em

geral, tím operado com desempenho muito bom, quando não

ótimo, como é o caso das plantas instaladas na Hungria.

Uma nova versão tem sido desenvolvida para o

atendimento dos mesmos padrões de segurança utilizados no

ocidente. Seja como for, o sistema primário utilizado nos

WER se mostra bastante flexível p»r» Absorver os

transientes térmicos, além de garantir a refrigeração do

núcleo mesmo em caso de ruptura do circuito primário.
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O circuito primário odotado nos VVERs diferem di:.'-ieles

«dotados nos PWRs ocidentais por utilizar geradores IÍT .apor

horizontais. Os sistemas de segurança, por sua ver. sâo

exatamente análogos àqueles utilizados nas principais

ocidentais (CARNEIRO et alii, 1991).

3.3.2.5.4 A experiência chinesa

Na China, o Instituto de Energia Nuclear de Ch=->gdu,

Sichuan, já terminou a primeira etapa do projeto conceituai

de um PWR avançado de 600 MWe, o AC-600. As primeiras

e.-iálises têm demonstrado que o núcleo do reator é mais

seguro e mais econômico do que aqueles utilizadas em

reatores convencionais (CARNEIRO et alii, 1991)

3.3.3 O sistema PIUS e sua várias versdes

A primeira proposta de um reator inerentemente seguro

foi o PIUS**"*, desenvolvido pela empresa sueca ASEA ATOM,

hoje denominada ABB-ATOM, o qual, em princípio, é um reator

de baixa temperatura, tanto para fins de geração de ralor

psra pequenas comunidades como para geração de ere-rgia

elétrica, neste caso, em sua versão mais atualizada, c PIUS

2000; e capaz de gerar 640 MWe (FIORENTINI & SAVELLI, 1-39).

Basicamente, o sistema PIUS é um PWR integrado, c- cie o

núcleo é colocado no fundo de um condutor vertical imer-o em

uma enorme piscina de água fortemente borada, sob pre=-.ào e

à baixa temperatura. A» duas zonas, a do condutor vert.cal.

(13) Process Inherent Ultimate Safety.'
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que- constitui o circuito pr ím.Ãr io, e & da piscina

mantidas à mesma pressão e separadas por dois fechos de

tubos de pequeno diâmetro, colocados na parte inferior e

superior do condutor, formando um bloqueador por densidade.

Durante o funcionamento normal da planta, a

sobrepre&sào criada pelas bombas de circulação e pela

distribuição de temperatura, e densidade, no condutor

resl IZAITI um equilíbrio termodinâmico que impede a passagem

da água fria da piscina.

Ao ocorrer qualquer situação de anormalidade, o

rompimento do equilíbrio termodinâmico faz penetrar a água

borada fria da piscina no núcleo. A reação é interrompida e

a refrigeração do calor residual é feita por circulação

natural.

A piscina é construída em cimento armado constituindo

um vaso de pressão de concreto protendido. A temperatura da

água é mantida constante mediante trocadores de calor

colocados ao longo de seu perímetro, os quais são

refrigerados através de tanques colocados sobre a estrutura

de cimento armado.

A água da piscina é capaz de refrigerar o núcleo e

remover o calor residual por sete dias, antes que seja

necessária qualquer intervenção dos operadores. Além do

mais, o sistema exclui a possibilidade de ocorrência de um

LOCA no circuito primário, pois a piscina garante a

circulação de água no núcleo por 'convecçào natural.

Tanto o mecanismo de desligamento do reator corno o

controle de sua reatividade se baseia essencialmente na

injeçfto de água borada através do sistema de bloqueio por

densidade, n*o sendo utilizadas barras de controle.
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U conceito PIUS elimina, de uma forma simples e de

fácil compreensão, todos os caminhos passíveis de levar à

desintegração do núcleo, mesmo assumindo os cenários mais

pessimistas de falhas durante todas as fases da vida útil do

reator. Qualquer perda significativa de produtos radioativos

da fissão para o meio ambiente pode ser excluída, seja qual

for o estado do restante da planta (HANNERZ et alii, 19Vo).

D núcleo, por sua vez, opera com baixa densidade de

potência, utilizando um combustível mais ou menos igual

àquele utilizado nos PWFÍS, apenas que sem barras de

controle.

0 comportamento dos componentes inovadores já foi

comprovado experimentalmente, sendo necessário testa-los a

nível de um planta de demonstração. Existe, entretanto, uma

grande dúvida em termos da economicidade e disponibilidade

da planta.

Inicialmente, estima-se que o custo de capital do PI US

seja inferior ao de um PWR de mesma potência. Apesar da

grande simplificação da planta em relação a um PWR

tradicional, o seu custo poderá ser elevado, devido a

dificuldade de se construir a piscina em cimento armado com

concreto protendido.

Com relação á disponibilidade, vários esquemas têm sido

projetados para garantir que a introdução da água borada se

dê em faixas de tempo compatíveis ao funcionamento passivo

durante os transientes, mas bloqueie a interface

quente/frio, separando a água borada do circuito primário

durante a operação normal do reator.

0 conceito PIUS, entretanto, ainda precisa de muitos

desenvolvimentos para garantir—lhe grande estabilidade
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sem que o uso intenso tii Jigua horária

Ihe a flexibilidade operativa.

A ABB-ATOM já requisito à NRC dos Estados Unidos pára

que fosse feita uma revisão sobre a licenciamento do PI US,

sendo elaborado para tanto um relatório preliminar com

jrtf ormaç&es sobre a segurança da planta (HAIJUí F:Z et ai) i .

1990).

Neste particular, o PIUS poderá encontrar algum tipo de?

problema, uma vez que a maior parte dos procedimento

desenvolvidos pelos órgãos de regulamentação quase sempre se

referem a reatores LWRs, sendo necessário desenvolver

procedimentos novos para a analise do PIUS.

A construção de uma planta do tipo PIUS para

demonstração tem sido discutida em vários países. Os maiores

interessados., fora os próprios suecos, têm sido os japoneses

e os italianos. Na Itália, o financiamento de estudos de

reatores nucleares avançados, como o PIUS, está previsto no

Plano Energético 1990-1994.

A tabela 3.17 mostra uma série de experiências

internacionais que seguem o conceito original do PIUS.

Alguns desses projetop mais recentes já incorporaram

importantes avanços tecnológicos.



TABELA 3.17

FAMÍLIA DE REATORES TIPO PIUS

P1US 500 MWe ASE A / ATOM

PIUS 2O0O 640 MWe AE*B / Al UM

ISER 200 a 300 MWe IHHI <•>

ISIS 200 MWe ANSALDO

* •» Ishikawagima - Harima Heavy Ind. Co. Ltd. t>

Universidade de Tóquio

Fontest (YINGZHONG, 1987)

(FIORENTINI & SAVELLI, 1989)

3.3.3.1 O ISER«*»>

é um PWR de 200 a 300 MWe inicialmente desenvolvido

pela Universidade de Tóquio. Como no PIUS, também não são

previstas barras de controle, sendo que a reatividade vem

controlada por variaçttes na concentração de boro na água do

refrigerante primário.

0 desligamento do núcleo e a remoção do calor residual

adotam as soluç&es desenvolvidas para o PIUS. A piscina em

cimento armado protendido vem substituída por um recipiente

de aço de alta pressão, onde é acôndicionado todo o sistema

primário, inclusive o pressurizador, ficando externos apenas

os motores das bombas.

(19) Intrinsically Safe and Economic Reactor.
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ft quantidade de água Iria botada ê bem menor do que

.•tiiir ls necessária no PIUS e ítssc-qura a refrigeração do

núcleo por dois dias. apôs os quais, injeta-se água no

recipiente de pressão. O vapor produzido vem descarregado

para fora do reator por válvulas de segurança.

O 1SER encontra-se em fase de desenvolvimento de seus

conceitos gerais, estando aberto à participação de outras

entidades. Espera-se grandes reduções de custos de capital e

Q4M, uma vez que o recipiente de aço que constitui a piscina

poderá ser pré-fabricado e, depois, transportado ao sitio de

instalação da planta (FIORF.rtTINI & SAVELLI, 1989).

3.3.3.2 O ISIS«*°>

É um PWR de 200 MWe desenvolvido pela ANSALDO italiana,

que se encontra ainda em fase de projeto conceituai. Os

sistemas de desligamento do reator e de remoção do calor

residual adotam os conceitos desenvolvidos para o PIUS,

enquanto o núcleo, ou utilizará o conceito PI US ou adotará

uma versão com pequenas modificações do núcleo Westinghouse.

O ISIS adota um sistema modular, sendo constituído por

três módulos, cada um deles com um recipiente em aço

independente, contendo todos os componentes do circuito

primário, inclusive as bombas e, provavelmente, os seus

motores, ficando externo apenas o pressurizador/acumulador.

A quantidade de água borada' fria utilizada nos tr«s

recipientes é bem menor do que aquela utilizada no PIUS.

Os três módulos s&o alojados em uma grande piscina de

água fria, á pressão atmosférica, capaz de refrigerar o

(20) Inherently Safe Immersed System. .
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limiar residual rttiròdo pc-loc três mAduIoB por tuna Eoiriãriõ. O

calor transferido a esta piscina é tvãcuado por um circuito

de circulação natural através de um trocador de calor

água/agua'imerso na piscina e um segundo trocador agua/ar

externo ao edifício do reator.

3.3.4 A experiência dos Reatores de Alta - Temperatura»

A idéia de um reator refrigerado a gás começou a ser

elaborada em meados dos anos 4O, mas somente em 1956 é- que

se materializou no reator de Calder Hall, na Inglaterra.

A partir dai, cerca de 50 reatores do tipo MAGNOX e

outros tipos de reatores a gas mais avançados foram

construídos na Inglaterra e na França.

Esses reatores eram refrigerados a C0a, exigiam baixas

temperaturas e operavam com uma eficiência limitada. Os

trabalhos com refrigeração a hélio procuraram estabelecer

altas temperaturas de saída de modo a fornecer calor com

alta eficiência. Conforme mostra a tabela 3.18, já foram

construídos cinco reatores de alta temperatura refrigerados

a hélio.

Inicialmente, o reator inglês permitiu testar a

viabilidade do conceito de reator de alta temperatura.

Subseqüentemente, os primeiros protótipos construídos nos

Estados Unidos e Alemanha mostraram que os HTRs aram

apropriados para gerar eletricidade com alta eficiência e

produzir calor para aplicações em processos térmicos.

(21) Os HTGRs.
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O fiVR alemão demonstrou a perfeita Í» d apt ,3 cão dos

combustíveis esféricos - "the pebble bt?d" - para operar en>

reatores tipo HTRs.

Depois de operar continuamente por 21 anos. D AVR foi

desligado em 1988, tendo sido seguido pelo THTR-300, que

atingiu a criticalidade em 1783. Esse passou a ser o

principal reator experimental alemão, já visando o

desenvolvimento de tecnologias para o uso em escala

comercial.

Apesar do grande sucesso e da grande aquisição de

experiência na operação do THTR-300, este teve de ser

descomissionado em 1989, pois n3o foi possível estabelecer

uma "joint venture" capaz de assumir os riscos de se pass&r

do protótipo a escala comercial.

Apesar de tudo, durante o período de implantação do

THTR-300 foram desenvolvidos vários princípios de

licenciamento e infra-estruturas adequadas para a construção

de reatores de alta temperatura.

0 THTR-300 passou a ser a planta de referência para

dois outros projetos: o HTR-500, que ê um reator de 500 MWe

para geração de eletricidade e opção para extração térmica,

e o HTR-100, que é um reator para usos industriais ou para

use em sistemas elétricos de pequeno porte.

Tanto o HTR-500 como o HTR-100 permitem varias

configurações, podendo ser adequados m diferentes tipos de

sítios. Essa flexibilidade faz com que os dois projetos

possam ter uma grande penetração, tanto em países

desenvolvidos como em países do Terceiro Mundo.
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TABELA 3.18

PROTÓTIPOS DE REATORES DE ALTA TEMPERATURA

PAIS

Criticalid.
( início)

Pot. Term.
Cem MWt)

Pot. Elet.
(em MWe)

Dens. de Pot.
(em MW/m3)

Temp.de Saída
(em -C )

Temp.do Vap.
(em -C )

DRAGON

Ing.

1964

20

-

14

750

-

PEACH EiüllüM

EUA

1966

115

40

8,3

725

538

AVR

Alemanha

1966

46

13

2,5

950

505

FSVFi

EUA

1974

842

33O

6,3

775

538

1 HI R

Aleiriarihi

1983

750

3O0

6,0

750

530

Vaso de Pres. Aço

Combustíveli
Estrutura Anular

Compacta

Enriquec. Baixo

Composição oxido

Cobertura Triplex

Carga -

«•> PCRV - concreto

Aço Aço

Anular Eefé-

Compacta rico

Alto Alto

Carbeto oxido

BISO BISO

Em blocos* Em linha

PCRV*»» PCRV

Hexago Esfê-

nal rico

Alto Alto

Carbide oxido

TRIBO BISO

Em deg. Online

Fontei (HAMILTON & REUTLER, 1990)
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Espura-se que ate 1992 os dors projetos estejam

prontos paro a fase de construção. A previsão é que o

período de construção de cada planta seja, em média, de 5

anos para o HTR-SOO e 4 anos para o HTR-1OO, o que permitirá

uma grande flexibilidade de ajuste da capacidade de geração

ao crescimento da demanda de eletricidade (BOGEN & STOLZL,

D reator Peach Bottom I - FB-1, de 40 MWe. foi o

primeiro protótipo do HTGR nos Estados Unidos, atingindo a

criticalidade em 1966. Foi um reator projetado

exclusivamente para gerar eletricidade, apesar de gerar

temperaturas de saída de 725°C.

O Peach Bottom foi projetado para ter uma vida útil de

5 anos, gerando energia até 1974. O reator FSV-HTGR, de 330

MWe, começou a operar em 1976, sendo o primeiro reator a

operar com combustível tipo TRISO, com três camadas de

cobertura carbono/SiC/carbono, capaz de reter, virtualmente

todos os radionuclídeos gerados em alta temperatura.

O FSV permitiu demonstrar vários conceitos e sistemas

dentro de um ambiente comercial de operação; porém, o índice

de disponibilidade desse reator foi sempre extremamente

baixo, o que levou ao seu desligamento em 19B8.

Contudo, a comprovação da tecnologia TRISO na

construção do elemento combustível deu a certeza de que se

poderia construir um reator suficientemente seguro de modo a

poder ser instalado próximo a* centros urbanos e processos

industriais.

O programa HTGR norte-americano continuou a ter como

principal objetivo a geração de eletricidade, priorizando,

portanto, plantas de grande porte. Em 1983, entretanto, o

"The Science and Technology Commitee of the U.S. Congress"
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sugeriu que se pesquisasse a possibilidade de uma planta

economicamente viável e "inerentemente segura".

Como resposta, a General Atomics» junto com o DoE e â

Gas-Cooled Reactor Associates - GCRA, constituída pelas

trinta maiores concessionárias de eletricidade dos Estados

Unidos para promover o desenvolvimento comercial dos HTGRs,

iniciaram os estudos de um projeto que incorporasse o

conceito de modular idade, nascendo o MHTGR, o qual. a partir

de 1984, passou a ser o principal projeto do programa HTGR,

esperando-se uma primeira planta de demonstração comercial

para 1998.

Tanto os HTRs alemães como o MHTGR americano possuem

vantagens que os fazem adequados a países do Terceiro Mundot

(1) Os equipamentos convencionais» como os grupos

turbina/gerador, não possuem nenhuma referência

especial» facilitando a participação das suas

indústrias.

(2) Simplicidade e segurança inerente.

(3) Modularidade» com a conseqüente diminuição dos

riscos de investimento.

Os HTRs possuem combustíveis esféricos, construídos

com materiais cerSmicos de urânio e grafite. Esse urânio é

enriquecido em aproximadamente BV.. Com essa configuração

pode-se atingir eficiíncias * globais de até 407.»

adicionalmente» as taxas de queima em um HTR podem ser ate

trfs vezes maiores do que aquelas obtidas nos atuais PWRs

(BOGEN * STOLZL, 1988).

Além do mais» como o elemento combustível n&o contém
t

elementos metálicos, e sim compostos cerSmicos colocados
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ilr-iiiro üe um matriz de grafite, é possível armazenar os

elementos combustíveis queimados por períodos muito longos,

podendo., inclusive, efetuar-se a disposição final desses

rejeitos sem a realização de qualquer tratamento inicial

(BO6EN & STOLZL, 1988).

0 MHT6R norte-americano possui um núcleo do tipo

anular, com elementos combustíveis em forma de varetas com

blocos prismáticos de combustíveis. Essas varetas são

introduzidas em um vaso de pressão análogo aquele utilizado

em reatores do tipo LWRs.

Dessa forma, definiu-se um núcleo com um maior nível

de potência, capaz de responder a requisitos econômicos mais

severos, preservando, entretanto, a filosofia básica de

segurança.

A grande capacidade de auto-regulaçdo, a existência de

um edifício de contenção de concreto, a grande margem que o

reator proporciona, após um acidente, para que se

restabeleça as suas condiçòes de operação antes que ocorra

qualquer dano mais sério na planta, sao todas

características qu» garantem a "segurança inerente" dos

reatores de alta temperatura.

O único tipo de acidente onde os sistemas passivos nSto

garantem um nível de proteçto adequado é o de qualquer

ruptura no gerador de vapor. Neste caso, o isolamento do

gerador de vapor terá de *er realizado através de sistemas

ativos. De qualquer forma, em nenhum caso, os riscos deverão

exceder os níveis considerados aceitáveis pela tecnologia

nuclear (KOCOUREK, 1990).

O isolamento de um gerador de vapor defeituoso é

bastante simples, primeiro porque existe.apenas um gerador

de vapor em cada módulo da planta, em segundo lugar, pelo
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tato que esse gerador de vapor não é utilizado como

sorvedouro de calor residual em nenhuma seqüência de

acidente previsto.

O uso de gas hélio como meio refrigerante, se por um

lado proporciona um meio quimicamente inerte» em contra-

partida faz com que a remoção do calor residual, a menos que

se utilize um núcleo de diâmetro suficientemente pequeno,

n3to possa ser realizada apenas por meios passivos. Isto

resulta que cada módulo do HTGR tem sua potência limitada

entre 200-350 MWt, impondo o uso de reatores modulares.

Os reatores do tipo HTGR ou HTR possuem uma grande

capacidade térmica no núcleo, podendo operar normalmente em

uma ampla faixa de temperaturas. Essa característica,

associada a um coeficiente de temperatura negativo, garante

o desligamento seguro do reator em praticamente qualquer

situação de emergência.

A tabela 3.19 apresenta um quadro comparativo entre as

características técnicas do HTR-modular alem&o e o MHTGR,

enquanto as figuras 3.6 e 3.7 apresentam, respectivamente,

os esquemas do HTR-100 alemão e do MHTGR norte-americano.



TABELA 3.19

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO

HTR-MODULAR E DO HHTGR

(Plantas de Referencia)

DADOS GERAIS:
Pot. Térmica (MWt)
Geração Pot. Min/Max (MW)
Geração Vap. Min/Max (Kg/s)
Pres. de Vap. (bar)
Temp do Vap (**C)

REATORt
Núcleo (Peso/Diam)

Dens. de Pot. (MW/m»)
Forma do Elemento Comb.
Num. de Elementos
Cobertura
Ciclo do Comb.
Quantidade de Metais
pesados no Elem. Comb.(g)
Enriquecimento (7.)
Tempo de Permanência (dias)
Recarga
Temp do Hélio (°C)
(entrada/saida)
Pressão do Hélio (bar)
Fluxo de Hélio (Kg/s)
(p/ 100% de potência)

GERADOR DE VAPORi
Temp, da água de alim. (*>C)

HTR-MODULAR

2 x 200
68/160
- /113

17
272

9,6/3,0

3,0
Esférica
360.OOO
TRISO
U/Pu

7
7.9
1O00

On line
25O/7OO

6O
83

170
Pressão do Vap. na Saída (bar) 190
Temp, do V»p* na Salda ("O 530
Fluxo de Vap. n* Saída (Kg/s) 77

•

MHTGK

4 x 35O
134/538

ND
ND
ND

7,9/3,5

5,9
Hexagonal

660
TRIBO
LEU/Th

5300
29,9
1200

Em degraus
25O/6S7

63,9
157

193
173
541
137

Fontei (HAMILTON S>. REUTLER, 1990)
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FIGURA 3.6

REATOR HTR-IOO DA HRB ALEMÃ
( UTILIZAÇÃO OE ELEMENTO

COMBUSTÍVEL ESFÉRICO)

VARETAS OE
CONTROLE

CIRCULADO*

SUA DE
ALIMENTAÇÃO

SERAOOR OE
VAPOR

CONTAINER MRA AS
PEQUENA ESFERAS

REFLETOR
SUPERIOR

REFLETOR
LATERAL

RPV

•LINOASEM TE'RMICA
LATERAL

•LINOA0EM TÉRMICA
INFERIOR

ESTRUTURA OE
SUPORTE

COUIPAMENTO OE
0ESCARSA OOS
ELEMENTOS
COMBUSTÍVEIS
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FIGURA 3.7

REATOR MHT6R DA GENERAL ATOMICS ( NORTE AMERICANA)

(USO OE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS PRISMÁTICOS)

SERPENTINA DE
REFRIGERAÇÃO-.

EQUIPAMENTOS OE
DESUSAMENTOS'

I•TROCADO* DE
CALOR

2-CIRCULADO*

3>DIRECIONADOR DO
CIRCULADOR

SISTEMA DE BARRAS
DE CONTROLE

DIRECIONADOR 0 0
CIRCULADOR
PRINCIPAL

CIRCULADOR DE HÉLIO
PRINCIPAL

DÜTO DE COMUNICAÇÃO

VAPOR SUPERAOUECIOO

8ERAD0R DE VAPOR

DE ALIMENTAÇÃO
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.4 Considerações finais

A maior parte dos conceitos de PCNs acima expostos é do

tipo avançado, mesmo partindo, em maior ou menor grau, de

tecnologias já existentes. Estes procuram incorporar grandes

simplificações nos respectivos projetos, tanto parei

recuperar a sua economicidade quando comparados,

principalmente, com os reatores nucleares de grande porte,

como para garantir níveis de segurança mais elevados para as

plantas.

Deve ser acentuado que as PCNs, apesar de representarem

uma potencial estratégia para o futuro da energia nuclear no

mundo, deverão vencer problemas muito importantes, antes de

se estabelecerem como uma alternativa confiável.

Um primeiro aspecto a ser analisado refere-se a

maturidade tecnológica dos vários conceitos apresentados.

Neste particular, os vários conceitos do tipo PI US

apresentados sSo os que se encontram em estado menos

adiantado, apresentando vários elementos cuja eficácia ainda

precisa ser comprovada.

A tecnologia do HT6R é considerada mais acabada do que

a do PIUS, mas menos madura do que a dos LWRs. Em comparação

com a tecnologia PIUS, por exemplo, o HTGR tem muito menos

conceitos que necessitam longas experimentações e

demonstrações| além do mais, as 'experiências realizadas sSo

encorajadoras (SCHONING, 1988).

Os reatores do tipo LWR, entretanto, deverão predominar

por mais algumas décadas. Os conceitos d* PCNs que adotam as

tecnologias LWRs s*o evolucionários, isto é, n»o apresentam

nenhuma revoluçlo conceituai quando comparados com os
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i a-C'totrc-s. tríidjcirmíiir. n>tii tjr.iiit.1f- r.<c|i**rjHicia comer CJÍ»1 t*

operativa.

Um segundo aspecto importante a ser enfrentado pelas

F-'CNs refere-se ao problema de obter a ct»rtif ícaçSo de

licença por parte dos órgãos de regulamentação dt- r.~ttif> p»<i!=..

Neste sentido» novamente duas questftcs. devem ser

consideradas.

Em primeiro lugar, as empresas têm adotado como

estratégia desenvolver seus projetos de forma a obter uma

aceitabilidade internacional e, particularmente, garantir a

certificação de seus projetos segundos os critérios das

normas americanas. Entretanto, pode acontecer que alguns

desses projetos, em seguida, venham a encontrar problemas

quando forem analisados pelas normas especificas de outros

países.

O segundo problema exige um desenvolvimento um pouco

mais detalhado. A implicação do uso de sistemas .passivos e

grandes simplificações nos sistemas de segurança é que estes

levam a uma reduç&o no nível de redundância dos sistemas de

segurança das plantas, quando nio a eliminação completa de

alguns dos sistemas tradicionalmente utilizados para o

controle dos reatores.

Na medida que estes projetos deverão ser avaliados com

base nos rigorosos processos de licenciamento dos órgãos de

regulamentação de cada país, «estes poderio impor sérias

dificuldades * certificação das plantas, exigindo que sejam

reintroduzidoft alguns dos sistemas ativos de segurança antes

eliminados.

Alguns projetos, como é o caso do MS-6O0 da Mitsubishi,

tffm definido uma estratégia de utilizar sistemas de
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m,,.! liibi lilus. adicionai ido váriob dos sistema* passivo-.

apresentados a alguns sistemas ativos tradicionalmente

utilizados em reetores nucleares.

De um lado, esta é uma estratégia adequada para

precaver-se contra possíveis riscos no licenciamento.

(JbntLido, este tipo de política reduz substancialmente as

vantagens econômicas propostas para as FTNs. sendo

necessário uma reavaliação de sua economicidade perante

outras fontes de energia.

Novamente, deve-se acentuar que uma fórmula de se

diminuir os riscos associados com o problema de certificação

das plantas é trabalhar em estreita colaboração com os

órgãos regulamentadores, desde a definição dos aspectos

conceituais do projeto.

Apenas para efeito de conclusão, a tabela 3.20

apresenta um quadro com os principais projetos de PCIMs

definidos neste trabalho. Procura-se realçar os projetos

cujo desenvolvimento se mostra mais consolidado.

A tabela 3.21, por sua vez, apresenta um quadro

comparativo dos principais sistemas passivos incorporados

nestes projetos. Alguns elementos saio comuns a todos os

projetos propostos; assim * o caso da utilização de um

núcleo com menor densidade d» potência • dos avançados

procedimentos de construção, operação • manutenção da

planta.
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TABELA 3.2O

PRINCIPAIS PROJETOS DE PCNs PROPOSTOS

NOME EMPRESA TIPO DE REATOR MWe

SE<WR GE Small Simplified
Safe BWR

6OO

AP600

MS-600*

SIR

PIUS

MHTGR

HTR-modular

WESTINGHOUSE

MITSUBISHI

RRA, UKAEA
CE, S&W

ABB-ATOM

BA, BE,
CE

INTERATOM

Advanced Passive
PWR (2 circuitos)

PWR (2 circuitos)

Safe Integral Reactor
PWR Integrado

Process Inherent
Ultimate Safe

Modular High Temp.
Gas-cooled Reactor
(1 modulo)

High Temperature
Reactor Modular
(1 módulo)

600

6O0

320

640

135

BO

Fontet (CHEVALIER, 1991)
(l) A tabela original foi
MS300 pelo MS600

modificada, substituindo-se o
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TABELA 3.21

QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS PRINCIPAIS

PROJETOS DE PCNs PROPOSTOS

(SISTEMAS PASSIVOS INCORPORADOS)

Sist. Passivo SBWR AP6OO MSfcOO* SIR FIUS MHTGK

Circulação Natural X

Condensador Isolamento X

Injeção por Gravidade X

Acumu1adores

Injetores de vapor

Inventário Refrigerante X

X

X

X

X

X X

X

X

Alimentação por Gravidade

Alivio de Pressfto

Condensador Isolamento

X

X

Acumuladores/Spray

Piscina de Supressfco X

Alagamento por Gravidade X

Água

Ar

Solo

X

X

X X

X X

X

X X X X

X

Fontes (CHEVALIER, 1991)
(») A tabela original foi modificada, 'substituindo-se o MS300
pelo MS600
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CAPITULO 4

Aspectos Básicos para o Planejamento de SisteiMs Elétricos

de Potência

4.1 Considerações iniciais

O momento crítico da economia brasileira e, e»m

particular, do setor elétrico faz com que as questòes de

planejamento se vêem atropeladas por políticas de curto

prazo necessárias para resolver os problemas gerados pelas

i conjunturais que se sobrepõem.

O "Flano 2010". elaborado pela ELETROBRAS em 1986/

1987. representou um exemplo muito claro de como é difícil a

tarefa de planejar em um ambiente sôcio-politico-econômico

de grande instabilidade.

O "Plano 2010" foi elaborado no biênio 1986/1987, onde

ocorreu a adoção do "Plano Cruzado". 0 malogro do Plano

«Cruzado se refletiu diretamente sobre o setor elétrico.

Inicialmente, o "Plano 2010" se viu precocemente

desatualizado. Se é verdade que o Plano até que assinalava

adequadamente as macroestratégias par& o setor» no que

tangia as indicaçOes de obras e projetos específicos, se

mostrava extremamente otimista e desconsiderava

complyLamente os limites impostos pela profunda crise

financeira e impossibilidade de obter recursos para a

rxf?<:u<:2ío de '.jf-ur, projetos.

O que Í;Í? viu furam obras paralisadas e/ou

indefinidamente atrasadas. Empresas concessionárias, em

profunda triçp, começaram * diqlôdiar-se para a definição de
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MU,, nova ur r.i»--n. ; ii', t i I ncio'iul p«u A o Kttor .tm particular, as

t.'inprtisas concessionáriaü mais. rentáveis se revoltaram com o

sistema de repassar recursos as empresas deficitárias.

A complexidade da situação econômica, social e

politics do país fez com que a idéia de planejamento

df->(T.aronítsse. A fragilidade institucional da estrutura de

planejamento do Estado brasileiro se revelou em todas as

suas diniensaes, mostrando-se altamente autárquica, altamente

Loncon trader a e completamc-nte desatualizada com relação «y

r.ova'r. queitôc-1;. tio tipo ambiental e de inserção regional

(L!MA. LV3V).

Atualmente « EUITftUBRAS inicia a elaboração do "Piano

2015" o, novamente, estão no ar vnúm&ras indefiniçíJes quanto

«.*•-• co'Uyori .siTiv-nto r?rr,i-ihni) co mais geral do pais. Parece-

..-:•.trc?fru"iiTn?rilí' «lilicil et-.tatielec.«?r qualquer cenário econômico

com algum grau de? confiabilidade para esta década de 90.

0 Governo ainda não definiu as linhas main gerais de

T.eu projeto politico, ttesmo os economistas mais otimistas

<;3o incapares de dizer qual sera o papel do Estado na

economia, que tipo de inserção internacional o Brasil pode

almejar, como se comportará a indústria brasileira no

processo de reajuste e, mais ainda, que tipo de processo de

reajuste o pais passará.

Outro elemento de indefinição refere-se a nova ordem

institucional a qual o setor elétrico estará submetido. A

Conç>tituiç'âo de 19BB deu um papel muito importante ao

Congresso Nacional sobre o planejamento do setor. Desta

•forma, certamente, o "Flano 2015" será completamente

diferente do "Flano 2010", pois deverá representar um

consenso politico.
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f
o CUiricjresso Nacional, a segunda

da década de GO legitimou definitivamente a

participação de interesses sociais nil o governamentais no

processo de decisão do setor elétrico. Portanto, o "Plano

2015" deverá ser aberto a participação desses interesses e

deverá refleti-los de alguma forma.

Contudo, apesar de se ter claro que o "Plano 2015"

estará submetido a inúmeras forças externas ao setor

fílítricô, níJo £ fácil saber o quanto essas forças estarão

reprer.untadas no produto final. \k difícil saber em que grau

será modificada a forma de decisão e atuação dos

responsáveis pelo setor.

f"iri.AlniL'i>tfc», resta a inde1iniç'âo sobre a metodologia a
r-A?r aplicada no "Piano 2015". As autoridades do setor

uli'trico falam tia necessidade deste Plano ser muito mais

indicativo do qus determinante, uma vez que fora justamente

nesse aspecto que o "Plano 2010" cometera o seu principal

erro. Além do mais, o novo plano deverá ser muito mais

empresarial do que governamental.

Assim, procura-se substituir a programação física dae

obras de expansão por uma nova metodologia mais apropriada

para operar sob incerteza. Esca nova metodologia deverá

indicar apenas estratégias de expansUo, identificando

possíveis gargalos presentes e/ou futuro* no sistema, e

possibilidades de soluça1 o desses gargalos.

Na atualidade, entretanto, o setor elétrico vive um

momento de grande desordem. No curto prazo, õ tendência em

curso mostra que qualquer obra capaz de mobilizar recursos

financeiros para a sua p:u?iuçâo, a principio será vista como

uma boa obra, e terá uma grande? possibilidade de vir a ser

incorporada ao sistema.



l-ir-v: i«• h.it i: iii.tr-. t> quc-r.t3o «.i eer respondida tiSto passa

írtr i <=«iiifntf- por qualquer análise econômica mais

n̂ t-i, ou te.tà, qualquer estratégia energética no Brasil

alguma possibilidade de sucesso se se fizesse

anhar do& recurs>os necessários para a sua implantação

por algum outro canal que não os já escassos recursos do

setor elétrico.

. E-ste trabalho, entretanto, nâo se propfcfe a analisar os

aspectos deste horizonte de curto prazo. Em primeiro lugar,

ptlo fato que as propostas tecnológicas aqui definidas n&o

estarão disponíveis antes do próximo milênio, nSo

representando, portanto, uma panacéia para os problemas

atuais de- geração elétrica tío país.

Por onti o lado. o próprio histórico recente da energia

nuclcúr no tiram 1 miKtra que o setor também vive momentos de

qrandes indt.-f inicftes, escssse: de recursos e falta de um

progr&.iTra nuclear coerente. Desta forma, é pouco provável que

o setor nuclear conseguisse mobilizar recursos para tocar um

programa de obras de geração elétrica a base nuclear

independente.

Propbe-&e um estudo dentro de um horizonte de longo

prazo. Assume-se como hipótese que o país deverá sair, ainda

na década de 90, deste longo período de estagnação econômica

e incoerência política. Além do mais, o planejamento

estratégico do setor elétrico deverá recuperar a sua

capacidade? de fornecer indicaçOes adequadas para o

desenvolvimento do setor.
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4.2 A estrutura atual do planejamento do setor elétrico

brasileiro

O processo de planejamento do sistema elétrico
1 brasileiro é coordenado pela ELETROBRAS - Centrais Elétricas

Brasileiras S.A.. Em um primeiro nível, está o planejamento

da expansão do sistema, coordenado pelo GCPS - Grupo

Coordenador do Planejamento do Sistema. 0 segundo nível
I

refere-se ao planejamento da operação do sistema, coordenado

* pelo GCOI •- Grupo Coordenador da Operação Integrada.

I

> Todss as concessionárias de energia elétrica vinculadas

âo sistema interligado SE/CO/S participam tanto do GCPS como

do GCO! , -ondo adotado mi processo de decisão baseado no

i: orv;on:,o í'or outro iadc. »•:• ;•;!;*tem vários grupos de trabalho.

' rir.', qiin.1 ':•><• t!i.".-tiu.ã o responsável pela análise do programa

) decenal de geração.

Os estudos de? viabilidade técnico-econômica de projetos

(? os projetos básico e executivo de usinas são desenvolvidos

pelas empresas concessionárias de energia elétrica, sendo

I submetidos a análise da ELETROBRAS.

I O planejamento da expansão do sistema é dividido em

termos de horizonte de planejamento. Os estudos de longo

prazo fompreondcfm um horizonte de 30 anos e definem as

* linhas mestra- do desenvolvimento do sistema, a composição

| esperada do parque? gerador e grandes troncos de transmissão,

t os programas de desenvolvimento tecnológico-industrial e as

mf»tr<í;. para o horizonte de médio prazo (BAJAY et alii, 1991).

(\ analise da evolução do parque gerador utiliza os

modelos ORDENAÇRO e DESELP, enquanto a evolução da "grande

tr?.nsmir,??:*a" utiliza o modelo SINTRA. 0 modelo ORDENAÇRO

utiliza o custo unitário ou índice de mérito dos



À

oinp»"F.'ftiil í(iientoti yjiÁt a e-fetuar ,\ ordenação fícutiomira dos

projetos hidro e termoelétricos.

O sistema elétrico é subdividido em regitJes elétricas,

as quais ti2to interligadas por linhas de transmissão

existentes ou planejadas. Cada uma dessas regiftes é

caracterizada por valores prováveis de consumo que terão de

ser satisfeitos, enquanto que o modelo ORDENAÇRO agrupa por

regi&o os projetos disponíveis.

As listas ordenadas de projetos por região sSo

utilizadas pelo DCSELP para a determinação da expansão ótima

a longo prazo, subdividindo o horizonte de planejamento de

30 t-<nos em mt*-: v,aloa dt S anos a fornecendo como resultado

um* seleção de novos obres para cada região elétrica e para

cada intervalo do horizonte de planejamento.

4

Nos estudos de médio prazo se equaciona o atendimento j

do mercado para os próximos 15 anos. Se estabelece a melhor

alternativa de expansão do sistema elétrico, condicionada

pelos resultados dos estudos de longo prazo (BAJAY et alii,

1991).

Neste caso, sâo formuladas alternativas de expansSo

tanto do parque gerador como da rede de transmissão, sendo

elaborada uma ordenação econômica dos projetos Alocados no

intervalo de 15 anos, que constitui o horizonte de médio

prazo.

Por alternativa de ewpanselD do sistema gerador se

entende um programa de obras de geração concebido para o

atendimento do mer efldo tia merg ia elotrica em um determinado ,

período. A&sim, íu) iriviVi do rcrniparar projetos de geração | | |

( »n i r -e o i , o p'i .?Mt?jí>irii-r»t.ci « '^ t ü p < u r ^ o d e m é d i o p r a z o c o m p a r a

ai t '?rnAti vas coinplí.-twa dr- r>::pAr.n.3o do <âi.eterna.
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fe taiitui, pau'iii-ti; e« considerar a interação do

triL-iito da expansão com o planejamento da operação.

Assim, para cada alternativa de expansão formulada, define-

se uma estratégia de operação» em particular, de cada

categoria de usina termoelétrica.

A esta estratégia de operação das termoelêtricas, se

cornam séries sintéticas de vazCtes afluentes aos

reservatórios das usinas hidroelétricas. Com essas

informaçbes, pode-se utilizar modelos específicos que

simulam & otimizam a operação do sistema. Além do mais,

analisa-se a confiabilidade do parque gerador,

principalmente no que diz respeito ao atendimento dos

requisitos de ponta.

Corn relacíio As linhas de transmissão, não apenas se

rteliniíiTi ..-• 1 tf-rri.-nt iVÔS de» expansãü da transmissão, mas estas

sào tnstacles quanto ao fluxo tíe carga e quanto a

estabilidade e transitórios da rede, além de se avaliar a

confiabilidade tía transmissão.

A comparação econômica das alternativas de expansão

tanto do parque gerador como da rede de transmissão e a

escolha das melhores alternativas é efetuada pelo modelo

MEG A.

Finalmente, os estudos de curto prazo compreendem um

período de planejamento de 10 anos, sendo efetuados ajustes

nas decisões da alternativa de médio prazo em decorrência de

possíveis variaçdes conjunturais do mercado, restriçOes de

investimentos e cronc.gr ama de obras (BAJAY et alii, 1991).

i_-;n um utlo íinual de planejamento é produzido um

Programa Decenal de Obras de Geração, que é incorporado ao

"Plano 201U", o qual t- Ò referência básica da expansão do

I
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r
v.ptor, í--.fr»fio validei .jtfl- o fjm d o 1 9 9 1 . A partir d e 1 9 9 2 , o

l "Mano 2O10" devera ser substituído pelo "Plano 2015".

\

Assim, para cada Plano Decenal, sa*o considerados: o

programa de expansão de médio prazo, o Plano Decenal

anterior, as projeçbes de mercado mais recentes, os
1 cronogramas físico-financeiros das obras, os custos de

) combustível do parque tcrmoelétrico e os limites de

i intercâmbio entre os sub-sistemas. ,J

Como produto final, o novo Plano Decenal fornece os ! y

novos riscos de déficit no período de planejamento, os j ?j
1 custos marginais atualizados de expansão e do déficit e os ||

i despachos típicot. de geráçío t- inter ligaçftes regionais.

i

Os modelos utilizados nos estudos de curto prazo s&o

basicamente oz mssmos utilizados nos estudos de médio prazo.
1 Acontece que, no curto prazo, a questão financeira assume um

i papel fundamental no processo de analise, influenciando, de

, u.Ti.t forma interativa, na definição tanto do novo programa

decenal de geração como do novo programa decenal de

transmissão.
i

1 As figuras 4.1, 4.2 e 4.3 esquematizam os vários níveis

de planejamento aqui apresentados. O que se observa, é que o

«••.istema elétrico é planejado e operado por raz&fes de ordem

econômica, dentro de critérios que consideram uma

probabilidade do sistema nSo ser capaz de atender a

totalidade do mercado previsto, seja em termos de energia,

t>m termos do demanda máxima (&AJAY et alii, 1991).

A competitividade entre as usinas dependerá do

comportamento previsto para a hidrologia, pois isto define

a<j possibilidades de operação das usinas hidroelétricas

existentes, as quais, por sua vc??, determinam a forma como

us ternioelétric.:«3 sf?rSo c-.poratia?., jA qufc-, em um sistema

1B1
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iired(.(i<ifi."»ri<:L»nii-iite' hidr or-1 £tri co, as usinas térmicas

operadas segundo a lógica da complementaçèlo térmica.

FIGURA 4.1

PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
ESTUDOS DE LONGO PRAZO

ESTUDOS DO
MERCADO ÜE

ENERGIA ELÉTRICA

EVOLUÇÃO DO
PARQUE GERADOR

ORDEf

DESELP 1

EVOLUÇr
GR Ar

TRANSr

%0 DA
JDE
1ISSRO

SINTRA

ORDENAÇnO = Ordenação doa projetos hidro e termoelétricos

DESELP - Determinação da e::pans3ío ótima a longo prazo

SINTRA = Síntese da rede - Expansão conversacional da rede
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FIGURA 4.2

PI ANfcJAMENTÜ DA EXPANSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO -
ESTUDOS DE MéDIO PRAZO

fíSTIJDO«3 DO
NtrhCADO DE

F.NtPGIA ELÉTRICA

CONPARAÇPlO tCONAHICA DOS
PROJETOS ÜE GERAÇRO

ALOCADOS ATÉ O ANO N+15

ORDENAÇÃO

FORMULAÇÃO DA ALTERNATIVAS
DE EXPANSÃO DA GERAÇÃO

DINÂMICA

MSSE/MSSSE

GERASER

MSUI/MISS

CONFGER

FORMULAÇÃO DA ALTERNATIVAS
DE EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

SINTRA

PECO
(POWER MOD)

CGS

TRANSTAB/
TRANDIB

MECA = Comparação Econômica das Alternativas

ÜKDENAÇAQ - Ordenação econòff.ica dos
projetos de geração

DINÂMICA = Estratégias do operação
(das tormoelêtricas)

CONFGER = Confiabilidade da
geração

SINTRA - Expansão da rede

GCPASER = Sé-ries sintéticas dr? vazbes PECO (POWER MOD) « Load
reservatórios A.C.

HSSE/MSSSE = Simulação da üperaçSo a TRAWSTAB/TRAN5DIB = Estabilicfe
sistemas equivalentes transitória e dinSmic

MSUI/MISS = Simulação a usinas
individualizadas

CBS = Confiabilidade global
do sistema
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FIGURA 4.3

PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
ESTUDOS DE CURTO PRAZO

ESTUDOS DO
MERCADO DE

ENERGIA ELÉTRICA

ANALISE DAS CONDIÇÕES
DE ATENDIMENTO E AJUSTE
DO PROGRAMA DECENAL DE

GERAÇÃO «*•

L

ANALISE DO DESEMPENHO DA
REDE ELÉTRICA E AJUSTE NO

PROGRAMA DECENAL DA
TRANSMISSÃO

FORMULAÇÃO DO PROGRAMA
DE EXPANSÃO DA DISTRIBUIÇÃO

ANALISE E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO SETOR ELÉTRICO

t

(*) Os modelos utilizados sâo os mesmos da análise de médio
prazo, adicionando-se, porem, um modelo de PRÉ-DESPACHQ da
geração.

<*) Os modelos utilizados são os mesmos da análise de médio
praso, adiciun«rido-se, porém, o modelo PECQ-NETFAULT. para
análise de curto circuito.
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4.3 Apresentação da metodologia para a análise da

competitividade de PCNs no sistema elétrico brasileiro

A nível de planejamento é necessário considerar a

economicidade de uma fonte de energia dentro do quadro

econômico e tnr-rgético mais geral de cada país, considerando

-fatores específicos de cada local .

A e>M is ten ei a cie ai quina fonte de energia nacional ou

regional que? se deseja incentivar, as condições de infra-

estrutura física (indústrias, sistema de transporte etc) e

institucional, a disponibilidade de míto-de-obra e o nível da

mesma, a disponibilidade de recursos financeiros, são todos

exemplos de fatores que influenciam as análises sobre a

economicidade de cada energético.

Desta forma, um estudo rigoroso deve considerar os

efeitos de cada energético sobre o sistema gerador de

energia como um todo, assim como os efeitos no

desenvolvimento do parque industrial do país, na capacitação

de ir.ao-de-obra, no desenvolvimento científico e tecnológico,

nas questões ambientais etc.

Este tipo de análise, entretanto, costuma envolver

dificuldades muito grandes, fazendo com que, na prática, os

pi ísnejõdor :c edott-di uma abordagem nais modesta, considerando

a análise econômica da expansão do sistema elétrico.

6 Ob estudos sobre a expansão do sistema elétrico

A permitem a obtenção de um número de referência adequado para

c*n,sl isar-so a competitividade de cada energético. A essa

quantitativa, pode-3£? agregar uma análise

qualitativa, considerando os efeitos sócio-econSmicos mais

w amplos acima mencionados, definindo, assim, um critério

•
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í

-se, contudo, o fato de que cada usina e

ciida energético tem características operacionais distintas

quando vistos dentro de um sistema hidrotérmico mais amplo.

Asüim, segundo as características do sistema elétrico

e;:içitente, * lógica de operação das plantas será diferente

r
ii IIJ.1 flf- di • c i •.:•.» n iobre o mf-nto de cada energético

disponível.

A proposta nV*-:te trabalho é apresentar metodologias de

cnAlise aistintõs, com complí? lidado crescente, as quais, por ! 'i *

sua ve-í, fornecem numtrcis de- referência mais robustos ( i

enquanto elementos indicativos paro o processo de tomada de \ ;

decisão. T:*

Mo capitulei cinco d*?ç»t*nval ve.-u-se a abordagem mais

simplificada, de comparação econômica direta das fontes j |>

primárias de energia, apresentando tanto dados referentes ao ! {&

Brasil, como uma comparação a nível internacional entre as M

várias alternativas de geração de eletricidade,

principalmente voltadas para o atendimento às cargas de

de mais nada, é fundamental que ee tenha em ti

monte as limitõçEífe5 desses estudos de simples comparação

i?(.uitoinien fias várias ai tt?rnativas energéticas disponíveis

P«r i\ ÍI geração d»:; eletricidade.

JÁ
v- UITI único valor correto de custo de geração

plif-trica © noiii uma única forma padronizada de calculá-los.

Existe-, isto $>imf um número genérico que permite a

aç3ci entre-países e inter—combustível das, diversas jj

alternativas de geração, o qual ê obtido tendo em

cnnsidr-raçao varias hipóteses comuns de condições de

op^r.açSo das plctat^s.
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«•, i-oiu;f?(.|i-u*-ntf-im:-i(t r-, c>" i;j'-'.f>f!ci ; de- a v a l i a ç ã o d e s e u s

tif-ra-l í(..IO'-, também deverão adr-ijuar-se.

Desconsidera-se, também, os efeitos econômicos devidos

tS interação existente entre cada uma das plantas individuais t

e o sistema de geração e transmissão como um todo. Assim, ; i J

pur p;-:r?mplo, nâo se considera a possibilidade de se operar '•*

usinas térmicas como complementAC5D de um sistema com forte •

pri?dominãncia hídi tea. '

i
ftpeí.rti' de- t- do, r.)s ri.'t.it.crc". for necidos polos estudos cie • ' ,

eomperaçaü t-ritre ai ternati vas energéticas tem, ainda, um ' j

papel bastante importante na melhor compreensão da -

competi tividadt? global de um dado energético. ;
t • .

Mão satisfeito COÍV a mera análise comparativa,

entretanto, procurar-se-a, em seguida, desenvolver uma

abordagem mais ampla, considerando cada central como uma

alternativa distinta de expansão do sistema elétrico como um

1 ndn.

Desta forma, serão definidos procedimentos

simplificados para analisar a competitividade das PCNs

dentro do processo de expansão do sistema elétrico

brasileiro, tanto no que se refere aos sistemas isolados,

conforme? apresentado nn capítulo seis, como para os grandes

íiiíitr-mas iterligados, apresentado no capitulo sete.

fsse-c. rioiE. capítulos assumem, como hipótese

ftind.MTii-ntal de trabalho, que- Í S macro-estratégias definidas (

pslo "Plano :n>10" r\Üo deverão ser substancialmente alteradas í »
i J

no "PI ano ::O15" . : iá

Umr> vo: definida pstís f>ipótese de trabalho, o restante

capítulo ficou reservado para o resumo das

inírro-energétícas e dos principais conceitos?

187 J



•.. í'.- ti-üi.:.• i ' .'>nit ii t« .itl'H i.tlr.'.:. pi 1 o .-{.-tor p l i H r i c o n : j d e f i n i ç ã o

de sen'» iiiCHlolo-3 'Jk? tiipãnsàu de longo prazo e cenários

econômico*:; e cner«jC-ticos.

Or» plE-mtntoíi aqui de?finidos aparecerão implícita ou

explicitamente nos próximos capítulos, representando, na

verdade, o quadro geral comum pára os dois casos a serem

4.4 Considerações de macro-política energética para

da demanda de energia e lé tr ica

0 planej ;.n.c-n to de um a r.istema tte potf-neja começa com a

estimativa das demandas "futuras, tíinto de energia como de

ponta. Ef,ç,«s demandas futuras sâo variáveis aleatórias, mas

podem ser estimadas, tendo em vista o seu comportamento

pasmado e o conhecimento de vários outros elementos, como as

dvversas variáveis de política econômica que as influenciam.

O planejamento do setor de energia elétrica deve

definir possibilidades de atendimento dos perfis de consumo

de eletricidade de forma a garantir que esse consumo seja

Satisfeito com as alternativas mais adequadas de geraçSo.

As análises do passado recente do mercado de energia

icá indicam a es:iKt^nc:i« de- um comportamento inercial

r>.- ,Ma dir.Minj cr-, indiuindo a >t:u crescimento mesmo quando a

i Í. '. > i a > i i i \ . » • » • . ' ( p i • • ' , ! r > t ; > ( - i t i i t i ' . . ' . . • .

Al •>!"!) d o tr:«í3v,, mec.fr.c qit .ündo a s - f o r t e s q u e d a s d o

< • t".c•iniifii Í D c •> :Í .jfiõdii c o v/Ao ; n f> c 11 n t e m e n t e - «ACt'fitusda& p a r a

f t.-f l i - t i r r-iTt urn? qüivrirt no i.onou:7>r> d e o l e t r i c i d â d P , o q u e s e

vinci. rt( ir d'iir /• fjf.cí s c a r é r i c i . j d e o ! t r t r i c i tladi? é- ."linde» m u i t o

qr ínuir- r.n mrtior porte do merr̂ rlo t?nertjí.»ti co br̂ csi lt?iro,

i r
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t... r-rvlü i.inTi cjué j i «Jfffianti.'<i. c f ^ i r un i c l as a serem a t e n d i d a s

tt?nd,-»m t» t'nipurrrtf o conbumo para rime*.

Dt- formj gcircil. a visSo que prevalece no eeio do setor

elétr ico è que, no longo prazo, os cenários devem sinalizar

^ rf?tonic»d<=i do desfnvol «/imento do pais. ainda que restem

ir icwteiá i quanlo UÜÍ prazos necessários para os ajustes t? a

l-o'.. 1 ».'i J c f r etofmAtJ.;i CIÍJ i.r t-\:>t

iio in..' 1 . ainüu qut- !->:;ista uma crescente pressão

íiiuwo ÜIÚIS racionei da energia e lé t r i ca , as

niidõíi que- deverüo ser atendidas pelas enipreeas

cJt» eletricidade- irSo provocar um forte crescimento no

consumo do nletricidado no pais.

4.4.1 Hipóteses sobre o comportamento econômico inter—

nacional para o período de planejamento que se estende

ate 2010

ritio a hipoteco b/isica rie que o "Plano 2015"

não deverá aprPíLentõ.r macro~estr«tégias muito diferentes

daquelas indicadas pelo "Flano 2010". parece suficiente para

o escopo de-'ate trabalho resgatar alguns dos cenários

pnr-rgoti cn<; p i?c onõniicoi cj laborados pela ELETROBRAS para o

período 19BR-2010.

Con. rt-laçào ao coiriportamcrito esperado da economia

internacional no horizonte de planejamento, que se estende

*té 2010, dei int-jam-se alnuntac-í tendências de longo prazo,

como os avanços c ien t í f i cos e a difusão de .tovas

tecnologias, que poderão contribuir para a abertura de um

novo ciclo de expansão da economia mundial.

f



ttlííi. i!(. limit., nu H1«> Hi, :••.:. Lív.truturflis apontam pí*r^ uma

(T..3ior tLrciArirüçSo ri;* r.cor>anii a, o que poderá influenciar

ntj' vsi '.'jiiiu-i it (• o:; p^drícu de tnn-juüio de tnerçíõ a nível

••..uixlia I . i" "M.I- lit, • n t .•>, r.i q't'-st.<u ria-., desequilíbrios ecológicos

ai/jLMiiirá um -Ji» st aqui? r.«da V P : maior nos debates

internacionais.

Fstdt»plf:Ct'U-r-.c-, citrií-im, uma trajetória mais provável

par* a evolução dã c-corronua iiiundiâl ao longo do período ót:-

estudo, que se estende atí^ 2010. a qual tem suas

características principais rerumidas na tabela 4.1.

No inicio espera-se a continuidade e o aprofundamento

da crise internacional atual, sem que se consiga um novo

e-.-juilíbrio hegemônico e consistente capaz de equacionar as

Lerî rtcs €• estrangulamentos hoje existentes.

A partir dá. segunda ntetade dos anos 90, entretanto, a

f.coiiomia mundial iniciará um novo ciclo de crescimento, o

qual devera se acelerar na primeira década do próximo

milênio, com participação crescente? dos países do Terceiro

Mundo, principalmente dos países de industrialização recente

- NICs.

4.4.2 Hipóteses sobre o comportamento econômico nacional

para o período de planejamento que se estende até

2010

P Brasil c?:;peririenton um grande surto dr.' crescimento e

<T.o<1evrni 7aç2ii» • •conc'.nij ra netc, décadas tlf 60 c? 70. Esr>e processo

coincidiu cu.ii um momento &m que a economia mundial passava

tan.t>£m por um cir)o e*:;pansivo dt; capital, caracterizado por

um ambiente internacional bastante favorável, principalmente

no que se roftria ao cisterna f inantrt-iro internacional.



TABELA 4.1

CENÁRIO INTERNACIONAL MAIS PROVÁVEL - TRAÇOS MARCANTES

T
CLNA3 |

INDJCADOkFS

f i1osu< i a

f-IB

Difusão
tecnológica

Divisão
Internacio-
nal do

CENA I
Í9ti8

A
1992

In>.,tabil idade

f? cri<zc>

Cresce 0-2 '/. a a

Lenta

1 Es trançtu lamento
1 do Terceiro
1 Mundo e NICs

CENA II
1992
A

2000
Acordo

Eiícludtjnte

2-4 7. aa

Moderada a
forte

Indústrias de
média tecnol.
concentram-se

CENA III
2000

A
201 O

Novo ciclo
expansivo

4-5 7. aa

Forte

Redução das
vantagens
do Terceiro

trabalho no? NICs Mundo

f-onte: (ELETRONGPVE / ELETROBRAS, 1988)

No= ônes 80, entretanto, começaram a surgir os germes

s..' ?.ir>toffia? de» crise- econiiriirn, social e política que passou

a dominar o rr.ir.tt-: to nacional. Adicionalmente, o quadra

internacional também reverftn.«-s>e e entrou e*m profundo estado

de estagnação. 0 Entado autoritário medernizador perdeu

legitimidade, mas nenhuma outra furÇc* conseguiu substituí-la

Se 1or-mn coei f-rite.

Enquanto ií.to, se agravam os principais focos de

o ÍÍ os estrangulamentos da realidade brasileira: o

externo, a dívida do setor público, a corrosüo

, a inflaçào crônica, a acentuação das demandas

<ãO(. iai-5, a desaceleração k estagnação econômica, e a

corrupção.
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'< ' ' i l l . , ' l i i ' i T= I I I ' - i l l . ' t-1 f Min •! i tfJV dii CI..-ll«riQ fllctlB

vi. 1 cuiit.: >r rir.-n tc_- A I J U I Í ^ S Ü liitt-r nacional , e com base

corridor açftfü ;.obre a realidade brasileira acima

tas>, foi o laborada a trajetória mais provável para o

r tji.iif-rttti f t uiiomi t:n ni<c.i ÜIIÔI .

Esta trajetória mais provável, no curto prazo, será

dèt pelo açtravíAtne-nto dos conflitos internos, estimulando

novas recompo&içôfiíK polític«s.

No longo pra:o, acompanhando as modificaçftes do

cenário internacional, o país também deverá iniciar um novo

processo de e;:pans%o econômica com modernização tecnológica

e integração crescente ao sistema econômico mundial.

A tabela 4.2 mostra de forma simplificada. a

trajetória de&tt- ce-ru'irio para o E<rasil nas próximas décadas,

com os traços marcantes das trê-s cenas principais.

TABELA 4.2

CENÁRIO NACIONAL MAIS PROVÁVEL - TRAÇOS MARCANTES

CtNAS i

INDICADORES]

i losofia

FIB

Difusão
tecnológica

Cl NA I
19Ü0

A
1992

In5tabi1 idade
e» c r Líif?

£«ÕI:!O Crescimentc

l Lenta

(EINA TI
1992

A
2000

Modernização
Conservadora
& Integração
Competitiva

Medio/Alto

Moderada a
forte

CENA III
2000

A
2010

Pacto Social c/
Integração Comp
fj Orientação p/
Mercado Interno

Alto

Forte c/ ca-
pacitação interna

Kent et < Ea.ETRONnRTF / ELETRODRAS, 198B)
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4.5 Aspectos com t?» tua is e principais variáveis que

determinam a competitividade das fontes primarias para

a produção de energia elétrica

A indústria de eletricidade caracteriza-se pelo

elevado peso dos investimentos na determinação dos custos

finais da energia gerada. Nesse sentido, o planejamento da

expansão do sistema e a escolha da opção de geraçSlo

economicamente mais adequada contribuem decisivamente para a

obtenção de custos de geração de eletricidade futuros

menores.

Na realidade, a "competitividade econômica" entre as

diversas fontes primárias de geração de eletricidade é

determinada r.ào apenas por parâmetros puramente econômicos,

mas por outros condicionantes de diversas naturezas.

Entretanto, este trabalho focará atenção em dois

parâmetros tradicionalmente utilizados nos estudos para o

planejamento da expansão dos sistemas elétricos de potência,

quais sejam, o índice de mérito - também conhecido como

custo unitário de geração - de cada planta candidata para

entrar no sistema e os custos marginais do sistema elétrico.

Procurar-se-á, a seguir, definir simplificadamente

estes conceitos, para depois apresentar a lógica que

su&tenta os procedimentos de expansão ótima dos sistemas

elétricos.
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4 . t . 1 lÀ>iu|» j ! .í-!i tt íE, t i e eu*.»'.»» i t . í s pi o j & t o í > d e g e r a ç ã o

Ti ->;-r4 . i r .-,KJ iij)' esw>t -do-. .r>r. p r i n c i p a i s componentes de

idoa na ín-atrdaç&o t- ope ração de? uma planta dt-

? Hitrqia elétrica.

praru. esses componentes de custo sâo

uparaçao cconc-mica de projetos, definindo-se

irito - IM" ou "índice custo/beneficio" de

N utipi tendimerito. o qual vem traduzido por um custo

l/»rir» de

111; ódo i M* con

"iiitlicfe- do

H ordenação das alternativas de novas unidades

ptr ídoi>? DTir a a e:: pari sao futura de um sistema hidrotérmico

6 i •:•«.•.-•- í T.-ritfv be^eada nes>t& índice de mérito, o qual

cen1 idtf i- OÍ. a rivft 11 rtie-n t rvi. nt-ce-iStirios para a implantação

IKJ riOv'.'. r-.t-r ovai t.ime-rit o'^. bem rotno as cus tos assoc iados com

,, -.na ... •••;•! Ár, i.-n: r on HH';t; c".n» (• t"f-~tci cio Gisttímei e x i s t e n t e .

Os custos de investimento

O; ir-,. i-==.-. i.Tit-ntos em um ptojc-to de gc-raçâo de energia

triis cã! õ--tf?riram o montante Ue recursos financeiros a

i,er alf.-:atio na ^ua implantação, incluindo a compra de

rq.i> r.s.i,. :,to=. àíi obrâ= civis pera a sua construção e as

; r.f-.=.->••" +n\'.'ir.•i<n. necessânaí psrs a ev.ecuç&o dessa obra.

F: pr.vacj. do sotor elétrico recorrer ao investimento

uoit,,ric de uni prxijeto, e:;precEo em US*A.W, como parâmetro

pi.c;i,ji!ni:.j 05 comparação de dois projetos, sob o ponto de

vi?,f.i f-lrit,ü dos investimentos.

I .1
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t>. l)'» Juros. durante* a construção (JDC)

lUi,.. rsi-ãcteristicô importante dos investimentos em

t.u .-• í-K-tricc £• que a forma de escalonamento dos mesmos

t.niúii rJu teuipo, desdo o início da aua construção ate a

=i .1 «

r.-ntrada de operação da planta, devmrA eer decomposto em

parcelas anuais equivalentes por todo o período de vida útil

| r1i« planta.

I
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üe- sua motorização, assume um papel importante l

Ir-f imçàij da economic idade do um projeto.

Os projetos que tem um período de construção dilatado

e/ou aqueles ondf- e::iste uma concentração inicial dos

investimentos muito forte, antecipando 05 investimentos em

rtlòçíto it datei de comissionamento efetivo da planta, serão

penalizados quando comparados economicamente com outras

opçfte-s.

£:'. '.r- i:;>ç,to ecouowii co de- an teci p&çSo de gastos

•.> iiveiii ionan-ie d-;-iitin̂ r df. "Juros Durante a Construção -

JIV. 3" . poi= ropr.---.er.ta a remuneração riecessArja sobre o

capital Víiiot.i 1 irado aplicado n-s obra durante o período de

•-. o.-1-..ti ui/ío, mas QUC airidn na o podf? =ier incorporado no custo

• ic Eeí/jçn fjft eMpres* proprietária do empreendimento.

! i"-f • et. 1 tiic-i '1 íoi-üte. o montante de JDCs representa o "custo de

i:-" do caoital aplicado no empreendimento

c. A anualízaçao dos custos de investimento e dos JDCs

O? investimentos realizados para a instalação de um 1 *|

usina devem ser recuperados pelo próprio projeto, através

fl̂r> rpcpitiiE. geradas 10 longo do período de operação dc<

planta, dpsde o momento qu«? ela entra em operação. Assim, um

que, inicialmente, é concentrado na data de
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, trcifiipòD--se ctci íaQffiò de Limit p a r c e l s de

;.nual do c a p i t a l , a t»s:;a de a t u a l i z a ç ã o "i**, e

a chutai de dc?precidçào do i n v e s t i m e n t o .

IITP, e >£.-3 soma vc-m dc?finida p o r :

^ I t = I . FRC (4.1)

onde:
A = anuidade equivalente;
I - montante do investimentos
NV - vida útil econômica;
i = tana de atualização;
FRC - tator de recuperação do capital,

urr̂  vida út» 1 "nv" e uma
de atual i2i»Çc*o de capital "

t\* equtu,ào (4.1), duas variáveis s9o de fundamental

importância. A taxa de atualização do capital e a vida útil

pccirionicô do projc-to.

D primeiro problema consiste em definir o que se

entende por período de vida útil de um projeto. A teoria de

análise econômica de projetos define o conceito de vida útil

econômica de um projeto como o período de tempo em que a

pode? ser acionada E> operada economicamente.

Normalmente, a vida útil econômica é menor do que a

útil técnica de&se me&mo projeto. A idéia é que,

decorrida a vida útil econômica do projeto, muito embora ele

continue a disposição para ser acionado, existirão no

sistema outras centrais mais eficientes capazes de operar a

custos bem menores.
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A at-ú.uidd variA/ei fundamental para os estudos de

. >vc*l inicio eroMoiiiiLc é- a t«::ét de atualização de capital Mi".

Ti sua ii*|~>u>r Vc-.r.cü- ê tão urande que pode condicionar o

For e:.f?mplo, taxas dp atualização elevadas tendem a

beneficiar projetos de menor porte, com prazos de

implantação menores e menos intensivos em capital, enquanto

tr-v.ft'* if>ai~. l-i.-iixas t i?ndem a beneficiar projetos de

Í»MS demorada, mas que tenham dispíndios

apôs a entrada em operação (VENTURA FILHO et

Mil. 1990. p. aj .

Ho caco brasileiro, o valor usualmente adotado para a

de atual i?açào é de 107. aa., porém esse número tem

o inúmeras controvérsias, de forma que se recomenda a

de- ,?irrcM i?.£>£ IUÍ sensibilidade das alternativas de

i < t i •»::.!• . .. . (>(ir 1 I«I> i • , <|vi*:- ( J ' J i f > v t - - i 1 1 i i » : f i t o s £<

ii,-- i : » : - i i l i c - ] i . . - , . . : ;,f:.i»r t i . • . - i t i o i j «-if. l o f i g o d a v i d a ú t i l e c o n c » n i i c a

cJf . f.níí.i.w-. . 1 i>:,.i-iiii> c l i s r o . p i r É * , q u e , t e c n i c a m e n t e , poderá

se proloriÇiAr i* xij.iera r̂3o por mais alguns anos. embora a i^J

custos operõcinfidis elevados. :

" • -i

ú periodo de vida útil de um projeto interfere na 'i

comparação de- alternativas de geração. Como cada projeto '

entra em operação em datas diferentes ao longo do horizonte

de planejamento, cada um terá, no final do mesmo, uma vida j

útil residual diferente.

For outro lado, ao se estender a vida útil admissível

para as plantas, as parcelas anuais equivalentes dos

investimentos diminuem. "fazendo com que projetos mais

r.rtpitcil-inten?,ivo= seja* menos penalizados frente a outras

envoi Vrtfn menores investimentos.
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làk.

atualização de capital (VENTURA FILHO et alii, 1990, p. 8 ) .

d. Custos de operação e manutenção das plantas

Os custos de operação e manutenção - GfcM nSo

incorporam os custos com combustível. No caso de usinas

fiidrnelí-tricas, ut i1iram-se pores de curvas que relacionam a

potência instalada, em KW, com os custos de Q&M, em

USS/»W/ano. Na prática, o que se obtém silo números em torno

de 3 USC/t.W/ano para unidades de grande porte e 7 US»/kW/ano

et unidades de menor porte.

No caso de usinas t.prmoelétricas, é usual considerar-

se um custo anual de 0&M na faiv.a de 1 a Z7. do custo anual

equivalente ao investimento na usina, em função do porte e

tipo d? usina.

Custos de combustivel

O setor elétrico normalmente não considera os custos

com combustível como parte dos custos de operação. Estes, na

realidade, vêm apresentados como um componente especifico de

custo.

O custo com combustível é decisivo para & determinação

da competitividade econômica dt? usinas termoelétric&s. Para

pfeito de avaliação de longo praro, adotam-ef? os custos dos

combustíveis segundo os respectivos preços internacionais.

Uiiií* única ey.coÇUo £• feita ao carvão energético nacional. No

r;isr> Mo rombu'it I vel nuclc-ar, ..ido taro-se modelos específicos

detí r.r>jn.-.m o custo do r. if.lc» do combustível nuclear.
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A.5.2 Benefícios energéticos advindos de UM empreendimento

energético

A capacidade- de gerõç^o de energia e/ou potência de

uma usina, entretanto, esta associada ao critério de

garantia de suprimento que se pretende alcançar e é função

de- sua operãçSo et:onòiiiic:« integrada ao sistema gerador.

No caso de um sistema predominantemente hídrico, a

Ü ri trorintcio dr iim.i uniria rio <••: interna q e r s trê-= t i p o s d e

ĥ r.f.-f i - i o-h: o q;ii-ihT. d- cniMor* firme, o ganho de potência

i-, - • ' r < r i t í i l . »• o i i c i . f i ! . d»-.- f i . t t t i i j

é.
Entende-se por beneficio energético de uma usina, ou

de- um conjunto de usinais, d sua capacidade de geração de

energia €• potência. L.,,.
' * ;
' i •

A eiierqiã firme ou garantida de uma usina é definida

pela contribuição da usina para a energia garantida pelo

sistema * um certo nívF-1 de risco de déficit de energia. A

energia secundária é o excesso de energia, em relaçSo a

energia garantida, que o sistema ou usina é capaz de gerar *

nas sequences hidrolágicas favoráveis.

Desta forma, a competitividade entre as usinas varia

f m função rio* períodos nidrolôgicos considerados. Sua '([">'•

dependerá de estudos de simulação t? de

üc< operação, tomando sempre como base uma

configuração de reiertncia para o sistema hidrotérmico.

O problf-rti.-i do operação ótima de um parque gerador,

entretanto, t- bastante complexo. Inicialmente, deve ser

estabelecido um critério üe operação do sistema, levando em

conta objetivo? como & minimizaçao do consumo de

o-'ivibustiveii; nas usinam terdioc^létricas, a minimizaçâG dos
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n-'tttm iiriu iiEin;i'.. hi dr oc-1 £tr ica*.. a niív-cimizaçclo d o

armazenamento noa reservatórios no final do horizonte de

planejamento etc. Além do mais, entre as restnçbes impostas

ao problema podem surgir questões relativas a controle de

enchentes, quota mínima para navegação ttc.

Guando o sistema hidrotérmico tem uma forte

cjpüÇiUo hídrica, c-ritão o consumo de combustível nas

usirwvi t.ç-rftci.-lt-i.rjr.5s ci^penderó fundamentalmente- do nível

esperaiio tíi* uUl iraçào ds usina, ou seja, do montante de

energia sc-cundaria disponível no parque hidroelétrico, que

possa ser utilizado durante os períodos de hidrologia

favorável.

Neste caso, diz-se que as termoelétricas operam em

complementado térmica do parque hidroelétrico. Para o

sistema como um todo, existe um benefício associado a

economia com o combustível que deixa d» ser gasto, provocado

pelo deslocamento da geração térmica.

A grande limitação da lógica da complementaç*o térmica

consiste justamente no fato de que as usinas térmicas impBem

condições rígidas para o sistema. Uma usina a carvko, por

exemplo, tem contratos de fornecimento com as minas de

carvão que visam garantir um consumo anual mínimo. Grandes

usinas nucleares, por serem muito capital-intensivas,'

precisam operar a plena carga para serem competitivas e

ri & = 1 ITI p r • r ii í s n t f •.

4.5.3 Confiabilidade do suprimento de energia e de ponta

0 fjlaf•».•.] .-uiitj-nto dá ey.piins.Slo dos sistemas elétricos,

pr incipalmünte daqueles ondf? a base de geração é

hidrool ótriúa, deve considerar um tipo de inter—relaçSfo
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i l l » it »-r •• *-r ;•':. '..uLirt- o r r .•taç.-or t emento da df/mandã •futura

d», ii'.i; cii spoil lbi 1 lrlndP do suprimento.

Porr. trti,to. o critério que so define* é que os sistemas

i-letr i r.ov. rif-vi.-üi ,\t tender düc. re-quisitos do mercado de? energia

elétrico, segundo parâmetros que assegurem qualidade e

cDrifiõbi 1 idririe tio serviço satisfatóriãs e a um cu=to mínimo.

Quanto mais restritivos forem os critérios de

ivuprimeritc» citifjlados. maiores ser'ao os custos de e::pansâo e

operação nr-cc-saarioí; para atendê-los e, conseqüentemente, os

ctiútr.' íia -ric-íQi-i r.-lt-trita para os consumidores, pois menor

^erá Õ disponibilidade de gcraçíio das usinas segundo os

critérios definidos.

ü'-, critérios, de garantia de suprimento adotados na

prAticn u-jiialniirntc- admitem um« margem de risco de n3(o

atendimento tio meresdo previsto, %eja em termos de energia.

tejs em termos de demanda máxima. Quanto maiores forem essas

margens de risco, por sua vez, maior sera o risco de que

surjam custos sociais advindos do déficit de energia.

No quE> se refere a energia, segundo os critério

probabi 1 ísticos adotados hoje no pais, se fis;a um risco de

déficit pré-determinado considerado aceitável para o

sisslema. de !•"/. a.s.

No CJL!t- i. .-.i .fit' -.tt.' supr iíii-.--r to de potência . a aplicação de

<:• l l . t ' f i o i . pi i .b.u .-j. i .i ••.! i c\j~ ti>i).;jt'«i tem empregado o conceito tíe

M Í L Ü pr »1 —f a -i.-irio. Mc-Ete caso, <* anál ise das condic&es dt-

r-.tendimento do siirte-fna é detioininada de avaliação de

•,-on f vatn \ irip,íc-.

üm índice consagrado inte-rnacionalmente para calcular

A probabilidade de que a disponibilidade de potência do

sistema seja msufíciente pára atender a demanda maxima é
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()• :"nj*:iii!i«uV« "i rui ice- cie probcibi 1 idcidt? de pe-rda úc- carga — t OLF-"

Í L D Í Í of Load Probability)**.

A LOLF' e- definida como a probabilidade de que a carga

r-ftrtjvã de U.TI sistema exceda a capacidade instalada do

fries mo. em um período de tempo considerado. Para tanto, leva '

em consideração a probabilidade de indisponibilidade forçada

dss tinidaües geradoras e ais incertezas das demandas de

ele-ti iciddtlfí. S-VÍA «à;or, normalmente, é expresso era unidades

t.-ií7. «-.oii'd do» i'~-/-.i".T|.:triit, i iivra?» ' « n o o u , õ i r r J a , d i a ^ / à n o |

(R1LCIULLI. 19Çõ).

Ms f.«.r»c*4i tos ncitio tíiiãbelecidos s2(o fundamentais nos j

de simplificação e de otimização da expansão e da

operação de çi^tf-ntas ^lldrotérmicos. Assim, a cada ciclo

>r,û I do piíir.KjõntentD, o programa de obras é ajustado aos

HI vo- -iit-i i:..uk-, pr evistuí., cbjetivando-se manter o

abàiite:imf?ntü de energia dentro dos padrbes de garantia de

suprimento.

O risco do déficit de energia é calculado com o

ju.'il 10 de series sintéticas de vazões afluentes aos

rpiervatôrIOÍÍ das usinas hidroelétricas. O custo "implícito"

do déficit é ostcibelerido em cada rodada de planejamento;

tr*\.n-r,f? do valor de custo, em US*/MWh. que garante o

atendimento do mercado com o nível de risco pré-

f i csdo.

ia, nai simulações de pos&íveis deficits

-,, »-'=.tt>bf3ler:í>-&e um critério para a definição das

dt- entrada de oper̂ -Çcic» de c^da obra.
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r
4.5.4 Definirão do índice de mérito de uma planta

De posse das diversas parcelas de custo de uma planta.

pode--it- definir uni índice- de ni^rito ou de custo/beneficio

para a mesma, que representará o seu custo unitário médio de

ger .-«çíio.

M.-it c-iütit i ci-.iiijwit v, íslf» í n d i c e t- dado por :

PI . GUI . F-RC P I . CUOM

EFA EFA

F I . CUCB . FCM . 8,7£>

EFA

PI = potência instalada da central, em
CUI = custo unit, total de invest. c/JDCs, em US»/kW;
FRC = fator de recuperação de capital;
CUOM = custo unit, de O & K, em US*/kW/ano;
CUCF = custo unit, de combustível, em US»/MWh;
onde» CUCB = CUT . REND

CUl - custo unit, de comb em US*/ton ou m*;
REND - consumo específico médio da usina;

KCM = fator de? capacidade médio na vida útil da usina; ..j
EFA - energííí firme anual da usina, em MWh.

ft'l
L u i jiitrMiiiu 141.it--- f T A p-íiJií -^.er n . p r e t f a a p o r : Lf*^

[tf
PI

[ FA =- . B760 . FC (4.3)

onde-:
I C = ê o fc<tur de capacidade, descontado o consumo

interno tia usina, referente ao período crítico
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I'd '.̂ c < - ' • • i " i i i t f c::pt î .-V3.?n us.ua1mente Drlotada fjara IM:

CUl . r RC CtJÜM FCM . CUCB
; + + (4.4)

B,7t, . IC 3,76 . FC FC

Na Rxpreüíâo (4.A), o primeiro termo reflete? o custo

anual do xnve'.titnt?nto, por MWh de energia firme dô usina; o

segundo t.»:-rc»o reflete- o eu*to anual de 0?/M da usina, por MWh

cr- energia •firmo; enquanto o terceiro termo reflete o

clj&pí-riciicj aiitiâl esperado com o consumo de combustível na

usina.

O ch i.f-f nrtic. com consumo de combustível é obtido

.Uraví:-. rio produto do custo unitário do combustível para

geração t t-r ti.íJt-l é Lr ic* pela relação dos fatores de capacidade

médio e de período crítico, dependendo, fundamentalmente, do

de utilização da usina.

as cor, í louraç&es com ou sem a disponibilidade de

energia ^ecundaria nas hidroelétricas.

AiiAÍ. it/I..-1 n,i.-r,tt-, a I'upre&s^o (4.4) apresenta dois

f:nrii-iv i i ir., n.xiti'i impor tüiit•-."••.. tj^ n u a i s «iL>rr-ct?m u m a m e l h o r

-,i -f t-.-r» n i • .i íif, *io. P».. f inc- '-,e fater d e c & p a c i d ô d e m é d i o , F C M , < 3 t a >

•.ir- u,i, 1 ,'••• 111.:« Mien. ,•» i t; ir«i, ̂ CJ pt-r c e n t u a l eiií.re a p o t ê n c i a

r4o caso de usinas hidroelétricas, a parcela do custo

de combustível níio existe diretamente, podendo, no entanto,

•ser correlacionada com a diferença de consumo de combustível *

!

K-T) Vale c< (.tua notar uma diferença adicional t enquanto o í|
fator de capacidade caracteriza a operaçío das usinas, o jA*"
conceito de fator de carga e completamente diferente, tendo
;\ vi>r rom a r;\ractí?rirrtçKo do perfil da carga a ser
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ii.'-di..< tu D. ti.i/1 >i • »:iii u«i periodo >:- a potência nia'.tima put? se

liodt-rid produ.'it no nic-tmo p t r i odo , cons.idcra.ndo o despacho

d* capacidade- instalada d«ã< usina sem limitações de

CDilitfLlS tiVC'1 .

O fator de capacidade máximo e fe t ivo , ou de período

c r i t i c o , FC, supõe a planta operando a plena carga, quase

sempre pára o atendimento de coroas de base. F- contempla

inri i í-ü.-urii tii 11 dr'-Jĉ . n.ccii--í-, p-srít manutenç/ào forçada e

prr.«grc*iTi3il.'' i? o cinrittmo i i i t f t i .o om serviços aux i 1 i ares-

e lé t r icos, os QU«IÍ;. diniitu.i&rri a disponibil idade to ta l da

planta ao longu dF- i.itti período dí? operação (E'AJAY et a l i i ,

1991).

A lógica da distinção entre FCM e FC está relacionada

com a idé-ia rfe se operar as termoelétricas apienas na

i:uiiip]c'>tifiiU«i,âo do í.ii,ii-nta hídr ico. Assim, tecnicamente, uma

termocl í t r íc j disporá de stu fator de capacidade máximo para

o- pe-riodos de- hidrologia c r í t i c a , porém, na maior parte do

t. rjriipo. r-55a tft-rmi ca operará com um fator de capacidade

infr-r ; or .

Hontro d«-=» íibordage-ns de planejamento ja apresentadas,

o " l l i " nsEunir itid p,-pfcrl itu.iito importante, pois, inicialmente,

perna te- c?lenc*r as varias planteis em termos de custo e, em

seguida. é u t i l i rado na posterior otimização das

ai Ltírnativatr ri« R;;pans?»o de longo prazo do sistema.

f"m tt?i'fflO5 m.^toinát icor-'.. i-3t<:i vem í?;:pres3O por uma

A 1 e,-i t or íedAdf- sobre- o tc-rmo FCM ríat5 i.iriidadí--e térmicí iE, o

qual pas».ii n va r ia r .-*o longo de- todo o período de

[il ant- jíinif?rit D, de e<cordci com as previstoes estabelec idas para

o comportamento das vazões hidrologicae nas usinae

hidroelétricas.
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• j ' i

ilr j i o ,

for omenor

s i s tema G-, por

sií.t_e-n>é> c:c<mcj uni t o d o .

i.-. i ••) i!,-. •. • 1 f. I i !'...< o p o r i.< (-m u a i s>i s>tr?in-..

rn'r ruv::. j.-.r.-< i ompl&mont«çíio térroic:*,

sou KCM no longo do horizonte de»

será o cus to , global de geraç&o do

mais compt-titiva será a planta pare o

4.5.5 O conceito de custos marginais aplicado ao setor de

energia elétrica

D toiicc-i t.c.i dp custo marginai ê utilizado para definir

oE. de suprimento e operação ôtama na geração,

ssão r- d i i t r i buiç'âo cie energia e lé t r i ca . Além do

. f i j io , 3 tibtííiiç?»'' cios v a l e i ' 1 r t . i j . i - dos custos nas d iversas

í t ii,., (,ív-'.j 141';. • c ! r ,a . t t i 1,-jui UITI s i & tema h id ro té r mico de

I "->' >. -nf. j.« ('• 11 HnJuticiita 1 IJCICH ... de i i i uçSo de uma e s t r u t u r a

t :«r i1Ar i i i j u ç l . j para o setor-.

l..

t-ío que se- roft-re á otimir.aç?»o do suprimento de energia

e l t ' - t r i c i , proairõ-se, cm primeiro lugar, minimizar os custos

de- forneci men to . definindo-se c r i t é r i os de operaçclo ótima do

si-:-.tema e::ist.entc». 0 segundo aspf?cto, entretanto, consiste

em êidr-qiirtr, tanbém de fornifi ótima, os investimento futuros

no iptcir p^ra atender o rrfíçciinentü previsto d« demanda de

Í cia dc>liniç'do dos custos marginais para

os acini,* proposto-» pode ser ver i f icada a

reç,ul t;<dns iimplrimonte difundidos. pela

flrtri

r\ i n,y<ur

c ^ i t q i r o s rA

;•.-*• l i r f i t - r̂

s&

Em primeiro luaar, a t t o r i a econômica i den t i f i ca dois

ní.c-13 de? 3n.>h • • " , quai'.- íaojam, o curto prazo e o longo

p:•?:>•'. f'o cut In f't-a.-o, r•.ip'̂ F-- w íí.:«-5 as quantidades

roí,



ij i i.iifii,i-i- '.1.' .'luvit..; do-- f 1U11 • --- dr- |.-i <v1uç ^ o m ct-v.í.ár l u s

['.:<i i :• produção üe um d.ndr. t'-iii. liti particular, no caso tio

se-tr-r el £-tr a t;o, Fupbe-se fi«a a capacidade gerador* do

"il j ( t .1710 .

No longo prazo, todos os fatores de produção são

considerados variáveis. Assim, um conceito tradicional na

ar.ôlic.e econômica e o da passagem das curvas de- custo de

curto pra:o para as curvas de custo d(5 longo prazo.

r

A soluc'ao desse problema considera que, para cada

combin*ç>o dos fatores -fiüos. será possível estabelecer uma

curva de custo de curto prazo. Desta forma, pode-se

rtetrr iii.)riar um.? fâPiília de nirvse de- curto prazo. No longo

przva Tempre ~-,&rà pcssive^l tte-t.eniiinar a combinação de

f j'.or-DS ii;<a<z que qf?r,5 cfstü nínimo p.̂ ra cí.da nível de

|ir'LHÍ'..tç'Ao d e t & j iulti.

resultado da teoria econômica tem sido

t-:. tt/nsi vãmente utilizado pelos planejadores do setor

elétrico, principalmente para a definiçèio de critérios

adequados para a eupensSo do sistema

Outro resultado interessante de ser resgatado da

teurici e-conomica fornece um critério de decisão para uma

dada empresa, qual seja, a quantidade a ser produzida de um

d.itio he>m devera ser tal que o custo marginal, ou o custo

adicional par* a produção da última unidade do bem, iguale o

1'ii'co ti»- vendi? di?%sr> bem e qui?, no ponto de equilíbrio, o

Lustci marginal seja crescente.

A<ji ional (n(>ntf, no equilíbrio de longo prazo, o preço

(ío proiiuto dovrj spt igual ao custo médio do mesmo, acrescido

ilf- «uri lur.ro mor mal; caso contrário, ou c<s empresas estarão

t.Huíji i.uh sotn (r lucfn m u i t o yr ir.dt?. ou et.té«r'3(o crim problf--míií;

:••«:> 7



Lut". t'- i.Hw tijf"i' .'tvfr 1 no loiigu p r a z o .

o pr oi;o i.'c-ve íoudlar o custo marginal, conclui-se

e o ponto dr- eqi>ilibrio de caria empresa deve situar-se no

nível de produção om que o custo marginal de longo prazo

iguale- o custo médio. Esse ponto será aquele de custo médio

Minima. Portanto, rio longo prazo, o preço de mercado

coincidirá «_o.t. o custo médio mínimo das empresas,

CJF-VJcir>íi.t-rit6» .'«Cf E-ir.iúo cíf- um lucro normal.

E<;5a últi.Tta consideração fi«o=.tra a importância de se

conhecer os custos marginais de longo prazo do sistema

c-iêtrico. os quais refletirão os custos reais da expansão,

que deverão ser rtitiunerados pelos consumidores para garantir

A sdúdi? de- lonno prazo dar> empresas.

4.5.5.1 Definição de custo marginal para o setor elétrico

Entende-- ? D por custo marginal a relação entre o

* ócrèBcirrto de custo total que =e-r á incorrido pelo sistema de

transmissão e distribuição de eletricidade para

k suprir um incremento do mercado de energia elétrica ou de

ponta, e este incremento de mercado.

Os custos marginais transmitem a idéia de que um

9 «Lirtiento infinitesimal de carga reflete-se imediatamente no

£ custo dá enerçiâ elétrica fornecida aos consumidores.

Ir>icialn>i?ritfcr, *•'• fundamental que se definam alguns

conccitoã bíváictK? utiti:jdüi nas várias etapas dos

' procedin»i*ntc>t- de otimização da expansão dos sistemas

^ elétricos. E P prirln.uli.ir, distidguom-s© dois tipos de custos
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' i > -.Listo (ii.M Tjui.il u>- t>per ação, ou di_- curto prazo: e

(11) ci.ie:tc> ;Ti«tgi(iól cie- e::pans?io, ou do longo prazo.

O custo marginal de curto prazo é o custo por unidade

cJe energia produzida incorrido ao se atender a um acréscimo

do mercado de eletricidade' através dos meios já existentes,

adicionar novas fontes geradoras ao sistema elétrico.

O acréscimo de carga é suprido, em um sistema

hidrotérmico, «través da diminuição dos vertimentos nas

usinas hidroelétricas, através de maior geração nas usinas

termoelétricas ou através do aumento do risco de déficit

esperado.

f» LUíito ítiftrginal ÍÍE-- f-:pariSe»'i> é o custo por unidade de

fia.-: iii e* I>I ridu:i;í..- incorrido «o se- «stender a um acréscimo de

i.õiú.t ftt íittoüirt õtr<nvt'Ç, t)A incorporação de, «o menos, uma

nova usina geradora.

4.5.5.2 Critérios para a expansão ótima dos sistemas

elétricos de potência

A definição de critérios para a expansão ótima dos

cisternas dp potência sp^la para os conceitos ora

,>presontadoi. de- custos marginais da teoria marginalista.

A condição de Lucto mínimo para a expansão e a

opor açàü de- um & i stema elétrico vem representada, a menos

d«iç di-jcrppancias de blocos discretos de en&rgia associados

r. r..:ida nova usina que entra no sistema, pela igualdade, em

cada instante, entre o custo marginal de operação, ou custo

ínsrqinsl dfi curto prazo, e o custo marginal de expansão, ou

rn: !o .T.r-r ç irm 1 d̂ - longo pr«*:o.

?09



fcltit* condição reflete o raciocínio de que, antes de se

decidir pela incorporação ~ ao sistema de uma nova usina

geradora, qualquer acréscimo de carga deve ser atendido pelo

sistema existente. incorrendo-se em aumento dos custos

operacionais. Isto será feito até o momento em que esse

acréscimo dos custos operacionais for maior do que o custo

de e.sp̂ nsTío do r-istema con» uma nova obra.

o o nu'".*:o marginal de operação for menor do que

o de txpfincíD, serA mais econômico suprir um acréscimo de

caroa pplo sii.t(i>ia c-Kî t.pnte, até o mame-nto em que a

conf íabi 1 idtMlr do sistema dei::ar de atender o nivel

adequado. Quando isto acontece, o custo marginal do risco de

déficit, cresce, fa?endo com que o custo marginal de operação

seja maior do que o custo marginal, de longo prazo, de

evspansStc

O parque gerador sera considerado adaptado a demanda a

ser atendida, quando for planejado e operado com o nivel de

capacidade e confiabilidade adequados, acompanhando as

necessidades de mercado, e sem que ocorra a ociosidade de

investimentos.

Vale ressaltar, entretanto, que o programa de expansfco

deverá ser ótimo ao longo de todo o horizonte de

planejamento. No curto prazo, haverá sempre o problema da

indivisibi 1 idadi? dos investimentos no setor elétrico.

ACJ inili vi çibi 1 idades dos investimentos fazem com que

•is curvas de custo total de curto prazo apresentem

dt-acont iriuitír«dc.-'ii «? os cuotos marginais de curto pra^o

apresentem oscilações detorrentM da entrada de novas obras

em opF?ração, podendo ocan ctar vários pontos de descolamento

entre OÍ» custos marginais de curto prazo e os custo

naiüi de longo prazo.



M i 11 i'-,iií.líiiCMit •;-. ò *avi'}f?nti?- cjitr- o p r o g r a m a ê o t i m i z a d o

í.-ni roli«çí>o iv. c&ndi^Oes de itiíi-rcado £• serem atendidas. Quando

<•>- previçfJcs de crescimento do mercado se mostram erradas*

ÜÍ rr.udeloi. de- e;:pansào também levam « soluções nSlo ótimas.

No caso do Brasil. por exemplo. as previ sties de

m&rcado tèm sitio invariavelmente super—dimensionadas,

fêrt-ndo com que. atualmente. È* ev.pansSo do sistema

interligado ndo sejei ótima» apresentando, pelo contrario»

uma DciOEidade global de investimentos.

4.5.5.3 Custos atargínais de dimencionamento

0= cust-oç nif<rqinais de d i wen si on amen to constituem

!• fprrs.eritaç&eb uniformes, equivalentes aos custos marginais

de longo prazo do sistema e, em geral, crescentes ao longo

do horizonte de planejamento.

Os custos marginais de dimensionamento facilitam a

valorização dos benefícios energéticos das diversas

alternativas de expansão, refletindo o fato de que esta

valorização dos benefícios tende a ser crescente ao longo do

teiTipo. servindo como critério de decisão para a definição da

motorização das usinas.

Obviamente-, é necessário que se determine o custo ts-ta

margin-ai de ri i men 5) on.? men to df? energia, e;:presso em USt/MWh, ' *•

cu» v .••!•••>' -.;,> r.-. t .-MCT J rifv. i!̂> tnirgiêi gi*rantida. e o custo

.'.:.«i •jin.il il.? i*i ni'»r»r- lonftrnc-nto rtiv- ponta, e-xpre<zso e<n

L/ül•/> W/afio, que» vaiori:s oa biir»efícios de potência

garantida.



4.5.5.4 Determinação dos custos marginais pelos modelos

utilizados no planejamento do sistema elétrico

brasileiro

Dentro cia estrutura de planejamento adotada pela

ELETR0BRA5, um dos principais subprodutos dos modelos

matemático? utilizados tanto para a simulação como para a

otvttii ̂ãçao da e;.;snsào e operôi/ào do sistema, é o mapeamento

ei o; ei'S tor, marqinaia do si

a. Os custos marginais de longo prazo calculados pelo

DESELP

Oi. custos margiftãis de expansão sâo determinados

' rtc- um* p6v.-otimizaç2lo em relaçSto a alternativa de

sfo formulada pelos estudos de longo prazo. Como foi

vi^to. o DESELP é o programa utilizado pela ELETR0BRA3 para

o planejamento de longo prazo do sistema elétrico

brasileiro.

Mo processo de modelagem, o DESELP basicamente utiliza

a programação linear para selecionar as obras candidatas que

deverão ser incorporadas ao sistema, por regido elétrica

considerada e por intervalo do horizonte de planejamento.

O pròorama assume, inicialmente, fatores de capacidade

T- pára a?, plantas e as varftes médias nos

sprovtitamentos» hídricos. Dadas essas condiçBes de operação.

o iti.-rdelo escolhe um plano de investimento ótimo.

A partir deste plano ótimo de investimentos, o DESELP

fornece como resultado os custos marginais de expanr>âo para

ci-ú-.: sub-região t? para cada intervalo de planejamento, do

dàciniw ano cn diante. Em sc-guida, o DESELP também fornece os
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I

c u s t o . A ifi.:u"'í)l • *.->! ". o > - ti>nto de energia como de»

Vale rts&altàr que. quanto mais se avança em relação

ao ano base de inicio do horizonte de planejamento, menor o

grau de confiança que se pode ter sobre o valor do custo

marginal calculado para o período, uma vez que maiores serão

as incertezas sobre os custos previstos para as plantas a

serem instaladas fc menor s>erà o gr«u de ajuste fino para a

definição da data justa de centrada de operação dessas

plantas.

•é.

ft

do crisis., assume- se que o custo marginal de

t_' u custo marginal de operação será1 o iguais ao

longo de todo o horizonte de planejamento, caracterizando,

uVjtrt forma, u critério de* e::pansào ótima do sistema.

i

I

I

Dutra particularidade importante de sistemas

tipicamente hidroelétricos é que estes,, em geral, apresentam

uma sobra de capacidade de ponta. O condicionamento para a

expansão do sistema passa a ser o aumento na capacidade de

produção de energia.

Df>ç.ta fnrma, os estudos de longo prazo elaborados pela

ELFTROBRAS, quase que invariavelmente, apontam que os custos

marginais para expansão d« capacidade de ponta do sistema

são nulos. <-f"» >

9

b. O custo marginal de longo prazo do Plano Decenal

Mo ::urt.o y.-r-::-, r.rn;i~> T O i vi:,tn, < r>-«úri i íclo fnual de

íiic-nto, o setor p l ^ t n r o r*Vê«bora um Plano Decenal de

(23) Com excüçâo de alguns, períodos críticos ern eilguns dos
=•-1 fjt-íinaG i-3Dl^dos, tipic..<i»k.-ritc.- térmicos.



r
iv i .••.(.;•«(••. i n . ijt.-iii >:..-• o • .«i '. u 1. iiioti o t c u s t o s iTicir uiric.li s> d e

o. n••.•ri'.ĵu cJus E,irr.tF-mf<s mtc-r 1 íçiãtios. representados pelo custo

ltirrt-inontAl mMio cio geração para o período do 69 ao lOt*

ano. o que reflete a decisão atuei, a nivel de planejamento,

de c-!:psndir o sistema.

Do 19. ao í?9 ano, nSo tem sentido planejar a e::pansâo,

um* ver que as obras a serem incorporadas neste período síSo

íqueIas que já se encontram em construção. A necessidade

destas obras foi definida em ciclos de planejamento

anteriores. Os custos marginais deste primeiro qüinqüênio

são completamente irrelevantes, refletindo custos ja

incorridos.

ÜE custot marginai? do Plano Decenal permitem

Bstattlecs'- A** tarifas de suprimento entre as empresas de

cij ti du 1 ortiecimento a consumidores finais.

Guando a e<pansào da capacidade produtiva n^o se dá de

forms equilibrada, entretanto, observa-se que o custo

mõrçinal de longo prazo é significativamente diferente do

custo marginal de curto prazo e, neste caso, sera necessário

calcular ambos e utiliza-los de forma ponderada para

estabelecer a base tarifária da energia elétrica a ser

vendido.

4.6 Mapeamento dos custos marginais de expansüo do sistema

elétrico brasileiro

As tjU:>],.:i 4 .Z n 4.9 apre;.-»..-ntam os custos marginais de

referência - enerqií», ponta e dimenaionamento - para cad*

uma das regidos elétricas definidas no DESELP, inclusive com
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d nla,.li:iji,áo «ii-. </i»lort-i> tr.it» j i m ; t o d p 1 9 9 0 , c o m base-

t .:<.:.1 dr.- pc*r 1d^uit- '-*"».

I
I
I

A t^bcla 4.9 fornece valores ponderados dos custos

inais de reierinci*, onde os pesos sfto os nercados de

cada região, considerados os dados de junho de 1986.

4.7 Uso dos custos marginais na análise de viabilidade

econômica de u» projeto energético

• • «

A apresf-i"itr',ío de 5 vünos conceitos acima expostos

per (Tutfc concluir que. ao se analisar a economicidade

relativa CJP tuna d>~?ida ai torrist 1 va cneroética.

(14) ü uso dí. tr*;:« de càmb. D olicial nlso ê adequada, porque
Kt.á é- afe-ttjdij por grande--- f lutuaçOes condicionadas pela
política e tonam ira viger.tt? e refletem as condições
conjunturais de curto prazo. Ao longo deste trabalho, as
a tactile ações monetárias dos custos para a data de
referência, junho de 199O, serão realizadas segundo a taxa
de psridade, a qual se mostra mais apropriada para a
võlorj2«çío de longo prazo em moeda estrangeira.

Abai::o sâo apresentados os índices utilizados para a
atur»l iraç?»o ii.ori(?târ i a tíu US* 100, considerados em vários
anos. ate a data de referência, tanto pela taxa de câmbio
como pela ta::a de paridade.

AtÜALlZftgftO PARft JUNHO DF 1990

DAT A TAXA DE CAMB1D TAXA DE PARIDADE

us»100
us»100
us*100
us*100
I IS» 100
us»100
us*100

cie
de?

de
de
de
de
dp
de
de

JUN/{IO
JUU/B1
JUU/85

JUN/SA
JUN/87
JKN/B8
JUN/89
JUN/90

228.591
1B1,836
249,673
219,007
213.424
190.637
164,583
130,519
100,000

127.194
116,053
110,500
113.871
114.383
110,796
106,617
101,218
100,000

Kor.U:-: (EILETFiÜfrRAb, 1990)

r
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í?r»t rgéticos consti tuc-iri c< s

A introdução de uma dôda usmü em uni sistema al tera os

principais parÃmetros ternico-operativos c econóiuicus das

demais usinas, niuidando a competitividade relat ivo de todo o

I

I

I

ft

ft

i liii-trcSo d*_- i«m nc-vt» projeto de tjf-rrí^èo no f-roaramis

t.» = ãio dt.- Kt-1 f..-i • thcj ê . *-:.ut> Ü 6tic«i dt f<jtor€/s, pnr£ni>i:-r»te-

c>.' . u fi i t d i1r?!!.?i:, de várias corisitíeraçCsc-e.. O

IJ>.Ç.;O. Ò í-o>ricar.-%' o-.h índices de mé-rito dos projeton

.ii tt»riiÉit i vos, f.nlrp s i , c to» o custo (tiarginél de expansão

do üiãteiTia d-3 geração para o período em que 05 projetos em

te wi iont ra» TecnicaiTiente disponíveis.

Lt::ir>£î  i.t>-- porte red».i~icto em relação ao cisterna poder&o

Btrr. sut*T.àtj cínrtónte, incorporadas A ex.pansSo quando seus

índices de mérito forem inferiores ao custo marginal de

f,:pâri3ric, uma ver que, devido ao seu pequeno porte, elas nSio

deverão a l te rar a lógica operativo do sistema.

Como os custos marginais de expansSo s3o variáveis em

funçdo do período considerado e crescentes ao longo do

tempo, essa comparação permite definir automaticamente a

e>T> que a inclusão do projeto e atrat iva.

e, ao se considerar a inclusão de uma usina

térmica no sif ic-mâ, eí-.tú uniria será mais at raente se es t i ve r

plt-ri£<(;it?rit-? .'n.i-tc.'! "«tu* pa r i oper í\r tm complementaccto térmica

£••»!> . • ; . riidro.-i.-b-vc-?-: • 1 st ,̂ n etís. Pára este t i p o de

|.Tüb]f-iT:;i. JI f . f"ú cum Í.JF . !;'AD do índice de mér i to das

plc+ntr-iü nào <::&r'*c- de pôríimc-tro de comparação.

* ,
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TAICLA 4.3

CUSTOS MAR61NAIS DE EXPANSÃO OBTIDOS PELO DESELP

ANO

LOOb

201O

201 S

201.1» >

: : • • : - : • ; • • .

r.filr-:

CUSTO MARGINAL
DIMEN5I0NAMENT0

PONTA
(US/kW/ano)

1VB6 1990

O 0

0 0

0 0

O 0

v 0
i
(t-AJAY fet. £.1

DE

ENERGIA
(US*/HWh)

1986 J

22

27

31

36

40

Li, 1991

990

25

31

36

41

46

CMLP

PONTA
(US/kW/ano)

1986

0

0

0

0

0

1990

0

0

0

0

0

ENERGIA
(USt/MWh)

1986

1*

20

23

31

40

1990

17

23

26

36

46

TABELA 4.4

CUSTOS MARGINAIS DE EXPANSÃO OBTIDOS PELO DESELP

PARA A REGIÃO NORTE-CUIABA

ANO

.-X-J.

I-0J5

;o?o

CUSTO MARGINAL DE
DIMENSIONAMENTO

PONTA
(US/kW/ano)

19Bfc 1990

o :i

0 0

0 O

0 u

0 0

ENERGIA
(USt/MWh)

1986

::i

26

30

35

36

1990

"14

30

34

40

41

CMLP

PONTA
(US/kW/ano)

1986

1

0

0

0

0

1990

0

0

0

0

0

ENERGIA
(US*/MWh)

1986

14

19

22

34

36

1990

16

22

25

39

41

1'r.nt.ei <F<AJAY et ,., , 1991)
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TABELA 4.5

CUSTOS MARGINAIS DC EXPANSÃO OBTIDOS PELO DESELP

PARA A REGIÃO NORDESTE

ANO

2O05

2O IO

2015

2O20

?t.»25

CUSTO MARGINAL DE
DIMENSIÜNAMENTQ

PONTA
(US/kW/ano)

1VB6 1990

4 5

B 'v

13 15

22 25

29

ENERGIA
(US»/MUJh)

1986

34

jt;

43

47

47

1990

39

It

49

54

54

CMLP

PONTA
(US/kW/ano)

1986

0

0

0

0

29
i

1990

O

0

0

0

33

ENERGIA
(US*/MWh)

1986

25

3í>

49

47

1990

29

37

-11

56

54
1.

Hor,t.«•_=•: (fcAJAV e-t 1.1 , 1991)

TABELA 4.6

CUSTOS MARGINAIS DE EXPANSÃO OBTIDOS PELO DESELP

PARA A REGIÃO SE / C.OESTE

ANO

2005

2OlO

2015

2020

2025

CUSTO MARGINAL DE
DIMENS10NAMENT0

PONTA
(US/kW/ano)

19B6

11

0

0

0

1

1990

0

0

0

0

1

ENFRGIA
(US»/MWh)

19B6

33

39

44

50

50

1990

38

45

50

57

57

CMLP

PONTA
(US/kW/ano)

1986

0

0

0

0

1

1990

0

0

0

0

1

ENERGIA
(US*/MWh)

1986

23

31

34

49

50

1990

26

35

39

56

57

Font f r i (PAJAY r t a l i i , 1V91)
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TfiDELA 4.7

CUSTOS MARGINAIS DE EXPANSÃO OBTIDOS PELO DESELP

PARA A REGIDO SUL

ANO

i.*o«»5

lí •_> J 0

2015

2O20

i..

CUSTO MARGINAL DE
DIMENSIUNAMENTO

PONTA
(US/kW/ano)

19B6 l''9O

>» 0

0 0

0 0

0 0

0 O

ENERGIA
<US»/MWh)

19B6

31

36

41

46

48
i . . .

1990

41

47

r.3

5b

CMLP

PONTA
(US/kW/ano)

19B6

0

0

0

0

0
i

1990

0

0

0

0

0

ENERGIA
(USt/MWh)

198Ó

22

29

33

42

43

1990

25

33

38

48

49

^ or. te : (fctrtJAY et a l i i , 1991)

TABELA 4 . 8

CUSTOS MARGINAIS DE EXPANSÃO OBTIDOS PELO DESELP

PARA OS SISTEMAS ISOLADOS

ANO

200 ü»

2010

1015

2020

7025

CUSTO MARGINAL DE
DIMENSIONAMENTO

PONTA
(US/kW/ano)

19S6 1990

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ENERGIA
(US*/MWh)

1986

16

26

2(1

25

28

1990

18

30

32

29

32

CMLP

PONTA
(US/kW/ano)

1986

0

0

0

0

o

1990

0

O

0

0

0

ENERGIA
(US*/MWh)

1986

0

24

31

20

28

1990

0

28

36

23

32

Fonte: (l;AJAV et alii, 1991)
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TABELA 4 . 9

CUSTOS MARGINAIS DE EXPANSÃO OBTIDOS PELO DESELP

MÉDIAS PONDERADAS PARA O BRASIL

ANO

2005

2010

2015

2020

2025

CUSTO MARGINAL DE
UIMENSIONAMENTO

PÜNTA
(US/kW/ano)

19B6 1990

1 1

1 1

2 2

3 3

4 5

ENERGIA
(USt/MWh)

1986

32

37

42

47

48

1990

37

42

48

54

55

CMLP

PONTA
(US/kW/ano)

19Q£>

0

0

0

1

4

1990

0

0

0

1

5

ENERGIA
(US«/MWh)

1986

22

29

33

46

49

1990

25

33

38

53

55

Fonte! (Bfi.JAY et alii. 1991)

O processo de análise é mais complicado, sendo

necessário dt?finir uma estratégia de incorporação de várias

plantas térmicas, executar os modelos de otimização e

verificar se a solução ótima com uma maior participação de

usinas térmicas resulta em custos marginais menores.

Outro tipo de análise deve ser feito quando se estuda

Õ possibilidade de operar as usinas térmicas na base,

substituindo, portanto, usinas hidroelétricas de maior

custo. Neste caso, como as térmicas deverSo operar quase que

constantemente com fator de capacidade máximo, a comparação

ae csu índice cie mérito com a evolução dos custos marginai*»

do sistema hídrico, serve de indicaçSo do período em que as

térmicas poderio ser vistas como alternativas candid&tac

s.'-rias no processo de expansão.
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t-ir... lifi(mU-. em cprtüSi casos, alguns projetos que

apresentam eu?to unitário de geração superior ao custo

marginal de expansão do sistema podem ter a sua antecipação

justificada, de=>de que permitam um rápido deslocamento de

possíveis deficits e/ou necessidade de grandes e-.pansftes do

sistema.

Fará aferir o custo de oportunidade de uma proposta de

antecipação, a metodologia consiste em comparar duas

alternativas de- expansão, uma considerando a economicide-de

natural dos projetos t? •< n.jtca adotando a proposto de

c»nte-cipciç,cia.

A comparação, em um primeiro estágio, se fa: entre o

índice de mi-rito r- o custo frôrcjinal de expansão do sistema.

r'3-ste- cise. poròm, a componente d\i custo do déficit permite

4-Viarit í + ic*r o prejuízo econômico inerente aos racionamentos.

A antecipação de um c-mpreendimento se justifica quando

o valor presente do custo global correspondente a esta

alternativa for inferior ao custo global da alternativa em

QUC? o comissionamento da obra é mantido na data original.

Sempre que, ao se analisar o Programa de Expansão de

Referência, o custo marginal de operação, ou de curto prazo,

considerando aqui a incorporação do custo marginal do risco

de déficit, for muito superior ao custo marginal de

expansão, ou de longo prazo, poderá ocasionar uma situaç&o

onde seja necessário adiantar, de forma anti-econômica,

investimentos em capacidads que, em situação normal, 60

re^l iíados no futuro.

Para concluir, t necessário tocer alguns comentários
r_>irit_Titat es sotii & a compcrtitt -/idade d«i& plantas ú& grande
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t.'--. u< l i ' "-' l?it!?rite, hori^ontcrs de- curto e

Em situação conjunturais onde o sistema apresenta

grandes de-scompassos entre a oferta e a demanda, operando

cem elevados riscos de déficit, a "velocidade ou ritmo" de

motorização de uma usina pode ser decisiva para definir a

prioridade de um* alternativa em relação a outra,

principalmente se- houver uma situação de restrições

f ]nr.r,Lcirèi que impeça o andamento norifis I do Programa de

Obras de Referência. Na verdade, este é o outro lado do

problema de antecipação de obras acima mencionado.
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CAMTULO 5

Dimensionamento das Fontes de Geração e Custos de Referência

5.1 Considerações iniciais

9

I
I
>

I
I

O processo de dimensionamento das -fontes d& geração ê

constituído de- duas etapas principais. Em primeiro lugar ê

(•F-ct>£&âric avaliar a disponibilidade- de recursos

eiioro^t IÜO'Í . próprios, t/ou importados<*»», que poderso ser

utilizados como fontes primárias de geração.

A segunda etapa visa definir projetos de referência,
1 •.wiiulug i c.aiii-.:-!ili ccfitèvtüa como os mais adequados para a

<• :i.»iot .-Hçèo U(.)í> ft''.ur.iOb eiic-i géti cos existentes e, com base

ii. •••••(•-. i"f'.i tr:. >:• nos cultos estimados pars a exploração dos

r«••:ursos em questSo, determinar o custo de referência de

Ccid.í uma da& alternativas energéticas disponíveis.

Tendo dimensionado o potencial energético total a

disposição de um sistema elétrico, pode-se determinar a

capacidade de geração dos empreendimentos individuais que

farão parte do Programa de Obras de Referência.

5.2 Aspectos teóricos para o di*ensionam«nto da capacidade

de geração de um recurso energético

O crit.'-r !. b.'isicr) d o i1iifii^riíiaona»rií?nto d e u m a f o n t e d e

{,'.•»o f4' o >•• oi> 1 •; imi rrir a ftuiçao bc-nofício t o t a l m e n o s

• 2C>) Dentro de algum esquema osppcial de
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l u ( ' [ ft'.- v..=i::=< s l t f ! i i K < t i i t . i - ' nc 'cge t i cs . F.ritende-se por

n o i.tit-r cjí-Lict» tit* unia u t i n a , ou de um conjunto de

, <=. :,ÜJ capacidade de yr-raçào de energia e potência.

A capo cidade* de geração de uma usina está associada a

um cr i té r io de- garantia de suprimento e é função de sua

operação i-i_onbiio CÕ integrada ao sistema gerador. Portanto,

ijeptwlori de r-itudoii «Je simulação e de otimiraçâu da

L<rn.-i <:'•.?-• JM-Í 11 J L(xii.-s•- h 1 Ji o •..£•1 ini' os . A competi t iv idade- e-ntrc-

•.•>=. ii-iiriê;-. v - i r i í em função do per íodo e doE ce-nAnos

hi dr o 16g 1 c o a, r c»ri s i der ados .

or de tudo. uma prática internacional bastante

difundida Lonçi-ite em comparar as alternativas energéticas,

supondo planta» de reierí-ncia, operando na base;, com fator

de capacidade médio pró:; 1 mo do fator de capacidade máximo

internacionalmente reconhecido para aquele tipo de planta.

Sc, por um lado, este tipo de comparação tem grandes

lamitc-s enquanto critério de comparação entre-energéticos,

por outro Isdo, fornece um número grosseiro do

posicionamento relativo do mérito das varias alternativas

energéticas disponíveis para um pais.

Adicionalmente, fornece uma metodologia para a

realização de algum tipo de comparação internacional entre

as indústrias de geração de eletricidade de países

distintos, o que, de alguma forma, indica a capacitação

t Í-TIC J ôg i ca <ic rf»di=i p3irj r>iTi e,:plorar de forms econômica um

I
>
I

st- ivrialisà os custos de geração de energia

elétrica das várias alternativas de geração disponíveis,

entretanto, à fundamental que r>o procure trabalhar com

fai::as de valorem par^ cs principais componentes de custos,

uma ver que o p^s&ado recente- do setor elétrico tem mostrado



1 » .

. 11 : i : < i ii •

ü , >.,,-.r K-f • i i icif . f.-t-«t i c- OU f;«Aíãto...

t.\. ;-.r.f" t:t:noif?ic-fite>«i e o i custos.

5.3 Avaliação energética do potencial brasileiro de geração

títí energia

ft

r4??t tu i-tít.«io 55o aprp^c'nt.adoif, t?ntre outras coisas, os

dados uti 1 iu.«fJD̂ , pela EL.ETROBRAB para o dimensionamento das

fontc*íi primArias de energia disponíveis em território

Lrosile-iro para » goraÇAo de eletricidade.

Na verdade, procura-se definir para cada energético

leu:-. .5 de custu de geração, considerando, para tanto,

m íormaçíses obtidas junto a ELETROBRAS, informações

disponíveis de experiências internacionais e alguns dados

consolidados por estudos realizados por outras instituições

brasileiras.

t
•

É clare que os custos de referência utilizados pelo

retor elétrico apresentam diütorçBes intrínsecas da própria

econoiMa brõoi lc-ira, marcada por distorçBes de mercado,

como, por exemplo, a grande cartelizaçao dos setores de

construção civil e fabricantes de equipamentos pesados,

jr.. • 1 ••>•••, ftiivios na fn.-nipul^çao dos recursos públicos alocados

n?j &mpreüc>v> dí- enercjis elétrica, alêtn da própria

i rt'a t Í L-;i i f.ituJt.- t:-c o n ó i n j C A .

Ob i.<.(jtoo tíe geração a nível internacional são,

nt'1 i.u-lmentp, inttr jorc-s aoi= obtidos no país. sendo mais

f.f u\ •». i«l que os» custos futuros de geração de novas obras

continuem a apresentar e^se subre-custo, ainda que se possa

crer e-<n uma tendência derlinante do mesmo.
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5.3.1 Potencial hidroelétrico

conit>--»iiiçí»o dc> parque aerador brasilt-iro 6

ntí--Tjc-.it̂  hidroelétrica, com mais de 9O7. da potência

instalada tot.c-1 de origc-m hidrica. Essa p-jrticipaç&c» deverá

diáutt-r-tt? noite i.ivel ei» um horizonte de longo prí*zo.

A I;I:"• o.•;: r t.-'..cn te rtVitl iciçèo do potc-ctc.ial hidrot Iê-t r xco

hrôülíi-ro, r.'jF»sid6rando apenas c,-s potenciais de «tédio e

çrandc- porte, inaic« um võlor dfe 127,5 GW—ano de er.ergia

firme, o que- c-quivale ê 255 GW de potência instalada,

?upur>do um fato de capacidade de 5O7.. A energia média deve

.•» present ar u>n valor cerca de 107. superior ao da energia

f:rmt> (VEUTURA FILHO et ai li. 199O) .

Com relação aos aproveitamentos hidroelétricos de

pequeno porte, o setor elétrico não disp&e de levantamentos

confiáveis sobre o seu potencial de geração. Sabe-se,

entretanto, que este potencial é razoável, variando bastante

de regido para rega ao. Além do mais, dada a grande

diversidade tecnológica das PCHs, é muito difícil

estabelecer-r-r um único Çjsdr^a para os custos unitários

A tabela 5.1 apresenta o potencial hidroelétrico

brasileiro competitivo no horizonte de longo prazo,

cesftiembrado t>c>r região elétrica, segundo a classificação

adotada uara Ü modelo DESELP.

For outro lado, na tabela 5.2, sao apresentados um

valor alto e um valor baixo típicos para os custos unitários

de geracfto de FCHs de 10 MW.
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TABELA 5 .1

FO1ENCIAL HIDKDCLtTRICO BRASILEIRO

(USt - Jun./90>

P u t c n c i a l H i d r o e l é t r i c o T o t a l tx>

Foter ic i í .1 de- t n e r ç j i í i F i roíc? t's1

255.O &W
127.5 GW

FAIXAS DE LUST OS F EtblDNALl ZADAS P/ O POTENCIAL INVENTARIADO

r-:E6Tai»

r r- .r t - ••

fio roes to

M <t .•*!.:•.

POTENCIAL (MM/ano)

25635
9445
7970

33152
15179
2287

CUSTO DE
(US» J

18 /
19 /
•-•2 /

17 /
17 /
38 /

GERACftO
UN./90)

5B
49
61
69
62
50

93668 17 69

( M »V-. LIÍJIUIS, bir^aci or.j.is estão computadas pelei parce la
b r a s i l e i r a , ou s e j a . metade das suas d i s p o n i b i l i d a d e s
; - ) supondo uir. -fator de capacidade de 507.

Pontes íTFilN^ENREICH !< CASTRO, 1990)



TABELA 5.2

CUSTOS UNITÁRIOS DE GERAÇÃO TÍPICOS PARA PCHs

(US • - JUN/90)

Taxa de desconto

de 107. de 157.

PAIXO ALTO BAIXO ALTO

'vi

rr (r-n.

V ida U t

Lusto d

JPC (ur-

r."'tc_;to ei

'.JM 1.O i

í frif

" . >

1 1 (à

t* CrfOn

»

nos,)

lãtruçâo (US»/kW)

(t'Fí/kW/ano)

9 0

5 0

15OO

224

7?

-r - .

9 0

50

4000

597

2 0 0

CJ5

9 0

50

1500

3 4 6

75

45

9 0

50

4000

92«

2 0 0

121

;

1
«
*,

• * .

rente: (F̂ AJA. et alii, 1991)

228



5.3.2 F"ott"-rríc«l te-rnioelotr ico A carvão

Sr-.iur.dr. o Lt.*lanço Lnergetico Nacional (MIMFRA, 1990).

i- <'c<r<..i>> (iiini-rrtl rei; i'.:.i í tui um tc-rç'» dois recursos ecif-r góticos.

não renuvàvcis do pais. c-fc-rrdn r.utas. rcterva». quinze ve-res

«mioreç que as de oetrtMeo >~- se-sst-nt.a ve.:í?s superiores As de-

üAr. nrit itr.il .

O carvào mineral b ras i le i ro coni competitividade

comercis! encontra-se principaldiiinter na reçiâo Sul do pai?..

A tabela 5.3- rr-sume as pr incipals informaçbes de referência

relat ivas ÕO potencial aproveitamento do carvão nacional

como fonte de geração eié-tr ica. supondo a ut i l ização de

tutnologia convencional.

0' cuvito.:. tin tier íiuiü e-lí--Lr ico com bc-st no carvão

I.Iint:-»'.-;,). entretanto, píi CCL-ÍS &ç*r «inito sensíveis ao t ipo de

ttcriolcgia i< ser ú t i l irado. 0 "Flsr.o 2010" considera apenas

u-.inas t errooelêtricas cor»verícion«is. operando segundo iir.

ciclc' etiivpricional vapor, porem novas tecnologias

tíei:»erivblv'idas noa último» £<nos.

n tcibtièi l-.'\ « t.n tsentd os custos de g ç

i • : \ ,'(:JÜ: I.ÍIJÜ :Í IJ(.»ÍI ;.• ooçíu de- se u t i l i z a r carvão mineral

r.í.-5=ia? utinsf., através de Queima de carvSo pulverizado eio

e'v- íonaiG, cniitormp adotado no "Flano 2010".

F ...r riu:-» «.r:.. « tc>bF»K=« ':•. í'. apresc-nta OE elementos

ne-rr-s it"r io= ao r^ l ru lo -.1o eu to uni tAr io de geração de

uvir.as. tfci mot lC-tr i cas a carvão que ut i l izam algumas novas

te-cnolt-çjjôs boje e.;. desenvolvimento a nival internacional.

(,-. i^oiiinteí- tecntiloqias e-r.fbo consideradas na tabela:



TABELA 5 . 3

POTENCIAL DE GERACHD TERMQELéTRICA
A CARVÃO

f.»:-cur 3C--.. i rt» -f - * • f .11. •do?-, t i ' ! j ; . jc;ei>) 31.44o b.i. de tor

rojj~Nr \Q. TIx<] l:j-^T5iyiJ?^-.fJiir>t"-r-'V'7<S HEPIDfi?, - INDJ.LADA'
'- (p-xli'iiî i -J carvão metalúroiro) ' J *

•1Í. 1 d

1 ont ism t/MWh>

CEÓÕ

11. :.v.
• f : v .

'I".» (PR)

• K M » • ; • . • ) • . - .

4 8 ;

'• '"."'•?C

: . • : . : • = • :

, [{ ; ; J

. E S

. --0

0.41

1.00
1 .00

PCS
(em |-. ca 1 / V o )

6OO0
4500
3700
3150
3150

: i- iii 7>c n nrttf- pcitcncial tot<al teôricoi

? > ; .r

t-r .iic^. I^ t r J ..(_. (MU)

•3 IP 23

i i v i - i u i t ' l l . . ; , v i

r-c-it-tries tí<; referencio COITI tecnok.giê
,m ú t i l de 2í' afies, fõtor de

. .o tc - : ( r R H í í f tifVÍ.ÍCH k CASTRO, 1 9 9 0 )



TABULA 5.A

USINAS TERMOilLÊTRICAS A CARVÃO
CUSTOS DE GFRAÇftO DE REFERENCIA

(US* - J u n . / 9 0 )

IJT r

Custo tie Consttucào fUS*/l,W» < I ? >

Custo de OÍ.M (llSi/Urt/ana)
(L7. &A. do custo de construção)

Cutito do Combustível:

1400

PCS

O , *

! .:•

JDC

(kcal/kg)
dimento (*/.)

to dt? Comb. (L iô i / t )

,•» snuri l etc- rir.'srnrit.fi ('/.)

(em US*/KW5

CE3300(RS)ca«s»
3150

3 2

10

10 15
350 470

CE4500(SC)
4500

3fc
30

10 15
350 470

Cu-to u n i t á r i o de
(U£*/MWh)

4 5 52 6 9

i 1 ) U;>if.ic'Jfc<. d>? 7.ÍIÕ MW, ri|.r-r:iiv.jn fxn regime de b a s e : f « t o r de
Líipat idane or 70''.; vicia ú t i i de 7:5 a n o s .

( -:) Iiir:U'.3 ápartãT- D n w de? f i l t r o s e l & t r o s t á t i c o s pa ra
ri t t-riç.tic! tit- pt.rtir:ulâdo'v.. Gi£,tciiir<t iri;.ii?. comple tos

., •' , i i . i i d tit: C i : i i i i u t c a Lt>u a U o r t o

V c~, t'fj'sV 'TT7TÍKkÊTÍRETcTr«r * CA5TRÕ7Tv9cTr~BA"jAY""êT"5TTr7~Í

* : • • ! .



TABELA 5.5

USINAS TERMOELéTRIGAS A CARVÃO

CUSTOS DE GERAÇRO DE REFERENCIA

(US» - Jun./9O)

ft-NiJLC»iSI A

kend imen t o (','.;
C l.-» (MW >

É> =. 1 1 tTl .

t fclCNOLOGI Ai AL í E:M4H I IVAS ( * )

FffcOCC. ICCC STIG ISTlü

39
500

1830

37
( p

r « i ' . : t c i d e * C . " c j i n t i * i v i í v r - J :

C u s t o CM-M «B>

?5O
1050

41

38

fcOO 100
1790 3130

63

36
100

1470

42
100
1190

29 24

Cue t o do ComLi. . U S t / t ) 10
3150

15

CfI4500(£C>
4500

30

Custo u n i t á r i o ci& ÜETÔÇÍIO (US9-/MWh)
TECNOLOGIA PFBC-CC IGCC STIG ISTIG

r.í- -.

CF 7

CE:4

•:...».. <R3...,-.
•'.oo(F-s.'.>-.
500(SC )

•V?

54

Z-1
4 :•..

49
74

73
83

3V
43
47

31
35
39

t1) V.̂ ', cr •»>•-•: do r o t f r f n o s í ir . rerr iscionais; op^raç^o n& ba&e;
t tor de câ !.',-• i. - ídu- de 70 Vi; vida ú t i l de 25 anos e ta>:a da
; - 1 1 > ri i i ; , - . Ç A D ; i i i i - . l cie-:- 1 0 * . .

f •

f

f2

{'•") Cti^to eu- Ut-M do 2V. aa. do custo de investimento

For.tíi: \TftINK:f^:fc.lCH l CASTRO, 1990)

I Í J ' ' ^ ^ ^

I

I

M



t

I

I 1 I'l- 'A. : • • M.:I ' . i . i i u : • • l i o de i . i t l o cc-i i t - m ^ d o t o n d o <i

t-di uni J c - i t o

11 It L : Í' um c t i i c v 1 ! t . » df c i d c c o n i b i f c ' d o c o m

à

k F"! I d : 1 .-.fnl.t'-m i.ti i ] í .*,;i o oAt:. cji.? c a r v ã o , p»or<?*ni cm c i c l o

-. •» d.f i ' i - .-, . t-..|>: s-:urb.ii:« .-> gás cum i n j e ç ã o dt- v t i p o r r»c<

Cf-i.c-i «.- £!•:• c iji'itbu'.••>' >• • f i a t u r b i n e i , ciLinit>rit«t.cio a : .us

po t pnf i M E- (L- fxciêncirj.

»

| •- I5TI&: é um eistem& ST16 particular, com estágios de

» refriaer<=tçè»o do ar no compressor, perítiitindo uma maior

&i J •: l t>n". i e>.
I

) C-z. tui.t'iE unit?.rio6 das tabelas 5.4 e 5.5 refletem a

j pt V ícr. inií?iTiãrionàI, nSo ap l icáve l , a curto pr*zo, no

^ I r - t . i l . S&p'.iudr.. Trink.enreich e Castro, a implantação das

no. as tecnologias no s i = tema e lé t r i co b ras i le i ro poderia

,,carrptar uni sobrecusto de aproximadamente" 50V. acimái dos

™ valores aprer-entados na tabela 5.5.

>

* »'i C.F.5F , £'íri estudos recentes, adotou os teguirites

(-.?>-MiTie.tros ^ r ô uma usina termoelétr i ca a carvão: um cueto

de ;riii5tru;So de 2970 UE*/tW, incluindo JDC; um custo de 35

Ü£í 1 psifci um carvão de 4»»00 k c a l / t , incluindo 3 0"/. para o

í ti •• L-. PC • i.e.;».' e FT.M ;- 0,70, resultando em um custo

f Mi.it.,. ) t . do I;,,:M M^O ele 66,11 UB*/MWh (DA JAY et â l i i , 1V91).

Ls>to valor re f le te melhor a realidade brasi le iré. ,

aç. UÍ íruts o carvão vêm vivendo uma situação caótica,

Ocopoi t ÍA írittrecÈCi principalmente, coiíto reserva
l pard usinas de c ic lo combinado a G«s n£itur>l.

r



ui :.| ,'i •••ii: • . -;.'•( i.-,- i'i- l i nsn i . i «pm-'it'j, f ^ l t u cio compt 11 t i / ídüd

t r t i ' . c t . i|t- c CM-; • r >\<,'>.a ínrir t j tav*vln,f-rite longos.

Ccvridiot.-• . C-

^ , no t-s:-.triU'j tocr.olrtgico Atual, o custo de-

V,)Ü i iu i i t - r f l t»rã;.i l t - j r o , com exceçàa de

ç-zado p.u\' üb pedrCJet iritert>«ic:iaris íz.

' l i . . bai;:ri r»•.•odiiuf-rito tíiii r & l s ^ o ao e s t é r i l ,

' >ir.? IJC-IK . ' íc iamfnto e pelos c u l t o s de.

5.3.3 Potencial lermoeIntrico a gas natural

No t»râsil. as ocorrências de gás natural

lo.-al irados em poucos locais do te r r i t ó r i o nacional, quase

Ç-CÍTIpre em res,..rvA5 associad^ç. ao petróleo. Isto tem gerado

cr í t i c fs por p^rU dt> alguhs setores, de que a FETROBRAS não

prioriza as pesquisas de novas reservas de gás.

principalmente do t ipo na o associado.

0 montante de reservas e sua localização» a baixa

produção de- gás natural . ãdicicnudae as prioridades

estabelecidas pelo Governo Federal para o gás natural,

através do FLANGAS - Plant» Nacional de Gas Natural - , fazem

concluir qu«? não c;-;<iste disponibilidade de gas para um

program» termo*.-létr ico dfe o-ir te s ign i f ica t ivo .

i
i

i
i

l

f:(.r.-"7.. .-.(."r.âr d<ti. or .-.riuf-5- úi.ficulcJadFS . i n s t i t u c i o n a i s

heje c \r.t fMi t.'•' gncnto so Dt"ovevtarrif-»nto do n .^ naturdJ na

rji»r tiçíto d»? íii£'»f|ia i-J t-\ t i c ei, r?,te poderei tor i ie i r -ce um

energét ico com u»n pcip^l í/r iportante a médio prazo,

f>r inc i pfi imt ni »• r|i<,>ndo SP c finsirif-rs «i sua eventual importação

da Bolivia r- r.rgc.-ntina. Além do mais, em alguns sistemss

da rtgi<ío Norte-, o gás natural pele mostrai—se

11 vo . (.MIIO fjubíst i tutu de ck»r i vrJdos de petróleo.



i. . • W i l l . .-.' A. • Ü.1 ....(.an l i i f .^u lit' QA£ lu - t tu ra l tlci

n: I.- . . ' i»i • • tJii [>t .Jivitf t.i. /k- a v a n ç o s s i g n i f i c a t i v o s nos

I'.II ..i in» i.. iii. . . . . t . i . to i;iAt «I». . 'c-rií i a t e r i t í t r n 3 o apenas se tor t?s

í n ü i - Ir l u i • . . mns, trimLiif'tri, ••'•> t-mprcífra*-; de e n e r g i a e l é t r i c a

iJ::í. (•£ t úd(.>>\ »JCJ S u l dcj pctir. i- ch.- E-. Fat.il o .

fiv.?uii, 56ria pO53i.'f:l pensar na geração de

f.U-* r irictvtdf v-m unidades. tf» motrlòlr ic&*5 a gós naturõl

i -• j-.t/oi í i : : . ! ' , , c-m imjdi*dt:iT. ttrmofr létricai» convertidas de

(.,=•<• j^c pur,:* y.A'5 rvH turM . a I ('-ni de um potencidl s ign i f i ca t ivo

dt> cf>gf.?rê»ç?io de eletr 1 cidade en> enipresas de grande porte.

t;:isteni dois outros elementos a serem considerados com

relí.çào è ut i l ização cio gás natural importado põra geraç&o

Ge »rletricjdadK no Sul do país. ü primeiro conta de forma

to ' i i ' i vn , e consiste da posai bi 1 idade de- uso de g£.s de

r*rv:>o tia rcru'Ao conto 6>ner*çjí-tico dt; garantia às possíveis

des * gás a l i instaladas.

D •".». nnridn elemento. entretanto, conta de forma

r i-i-çi.-- • i . =». e ref«?ri»-s»s ao fato, que os contratos

internacionais de importarão de gés natural certamente não

s:-r?j í l t i i i v e i s clf? modo a permit i r a operac'ao dessas

unidades f.-c-q<..indo ^ Jóqics e s t r i t a d.< comp 1 ementaç&o térmica.

A +.&'.•<-• i& b.b apresente os pr inc ipa is dados sobre o uso

lertnoelétr JÍ-O dr> çtA& natura l . Corr. relação ao custo de

geração oe rfc;íerfrnr.i«. considc-ra-se apenas a tecnologia de

cic lo combiiuído, porêtii, v^l(? dizer que, a nivel

it.ti.-rn^citjrw-il , v»̂ ni t•€:• consolidando outras tecnologias como

tj"v Bisteffift-j :»TIt> e 1STIB, que u t i l i zam turbina a gás com

irijt <,?\ü de ^.-•piir, g(.'raiido r tridimentos tão elevados quanto

ügut-ies hoje obtidos em c ic los combinados.

['(:. vüiürf;ü íidottndos na tabela 5.6 s&o relativamente

(-ei.! ,-i v.-'dor t ••.•;•-,. A CF.SP, por r-;r>mplo, v isua l i ^s no médio prazo



TAfetLA 5.6

USINAS TERMOtLÉlRICAS A GAS NATURAL
DL GERAVnO DE REFERENCIA
(US* Jun./90)

í i ••• i : / « t . . . d ( . j <•)•>. • ! ! • ; » • . ] ( l ' v - : . 3 V o V 11 h bi . d6. tf-

:.• i ;;:• •••• v i a i I O V J - o - (>•••<.-. f . - i ,:. •_-n,ri«.-r c i a i i r a - - ? « o :
L c . 19"••••*. V"? i n i l t i c j t s o>i m 5 / d i á

t.m 1-V'í? 50 n.i 1 htte't dc

Possibi lidaot^a dr.- iniporiaçío de gás naturalt
- Ar gont i n.--: */.... 5 ntilhhes de m3/diô

: * / - 11 milhòes de nr?/dia

DE REFERENCIA
USI Í H 3 COM CICLO COMBINADO - 4 6 0 MW

; • • i . t . ( I J S Í / k W / í . r . 0 ) • ' •»

t.- do Cüüitiiiiitívt 1 (US'/./GJ>

: . -̂ fii.sc»! d-" f!<"í :: i n t o ('/.'<

1100

3 . 5

28.0

10

C. U í - l o itl i l tiir i ..

d--- i ,«r ,- Ç à o (• iS t /TiWh

* • - 60". - G

"i ;••(--! - ' - . i r , i,

< -Mio-:: f,

•• c;.- cor. t.

50<'

5,7
9000
45.6

51,3 rJ-?,4 7 7.^ 88, A

Í- a s s o c i a d o e ^'>/. - Gá.s ndri-as&üci

b..'i".<r-: fc»tri»' ríe- cap.~<cii1ide dt? 7071;
. i,T,f n t o de 4T>*:; c o n ç i d e r o - s e ditas

Í ú t i l

; :* ' cie

(" CLc-.to d>? 0M1 ?*: ».s. do custo de investimento

,?.:-: (TRIWíLhf :[T i L:H «• CASTRO, 1990; DAJAY c-t alii. 1971)
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U £ J / l K , !«, uif..t... tJ... citV.. [i;..tur«l

C r u : dr- I .« r/.ir-i r.i ( B o l i v i a i, Ff

i,titc.Tido mil ,.'i tr. i'iv ç»tT.•>;'.•»;. t.i

v i ? t r cruiiD Lm. l i c i t e Í I U P I 101

to rfP inves t iiii»:-r. to de 635

3.0 USt/MM ETU. FOB Santa

0.9O €•• rendimento tic- 45'.,

Ulà*/MWh, o tjuf pode- Etr

a o valor espí-rísdo deste-

5.3.4 Potencial termoelétrico a derivado de petróleo

No brasil, até o momento, a geração termoelétrica com

derivados de- petróleo utiliza principalmente óleo diesel e

óleo combustível. assumindo um papel muito importante nos

-;ir,temôs isol.-dos da regido Norte. Apesar de tucJo, existem

grandes dificuldades e 'sérias limitações de se utilizar

intensamente derivados de petróleo como energético para

geração de energia elétrica.

Apre=.erita-se ns tabelo 5.7 os dados para a opção

térmica convencional, a vapor, utilizando óleo combustível.

Na tabela ~>.8 f.ao apresentados os dados sobre pf.ra a geração

de energia elétrica s óleo diesc-1 , supondo a utilização de?

turbinas a gA<:, índustrisis "Heavy Duty".

A CE'tT- ,-dotct um custo unitririo de in&tnlaçâo de

:04* Ufjl/Ui, incluindo JDCs, um custo de 166 U3i/t para o

Mt-c- t:»iiibi.i6t ív.-l (fopF 1--M), FC » O,B8 e FCM =• 0,'.5, obte-ndo

uri ru to uiiit-rii io de geraçSo CIÊ  48 US*/MWh (BHJAY et alu,

K̂ ÍÍ. do rnaiSn no curto pi díD, a CLSP tem mostréido

se? n.r< geração termoelétrica a partir de óleos

nltravjscosoa, conseguindo incluir no último Programa

I'DrrtiAl de r->r-:-ação do Setor Elétrico ckwv U5inf<5 queimando
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TABFl A 5.7

USINAS TERMOELéTRICAS A 6LE0 COMBUSTÍVEL

CUSTOS DE GERAÇÃO DE REFERENCIA

(US* - Jun./90)

Us 1 NA CONVENCIONAL { * )

O... -í o <i roi.:-»lr...ç£!t> (USt/fcW)
Custo de 0?..f. (üit/kW/ano)

f i - ç i / Ii.tc-rnacional do f t trólc-o (U&í/barr i 1 )
freço do ftlco Combustível - CIF (US»/tor»)
Dc-n< îdade do Petróleo (kg/m54)
. Cb (kcal/kg)
t u ; to dt. CoiT.buttivc-1 (US*/MWh)

[«.et é«riLicil de de- tconto (7.)'

1200
12

10

30
200
867

300

47,7

10

00
15

410

mitáriü d» geração (US*/MWh) 73,0 85.5

C p f - i -oi i . i i . , i . t £.>*=••.•; f a t o r t i e êicidade 807., vida ú t i l de

ft»n-. .>'.-.: '. !í I ; iK ií I Hl i ¥ CM:.• U-.C, 1990: BAJAV et â l i i , 1991)
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TABELA 5>.8

USINAS TERMOELéTRICAS A 6LEO DIESEL
CUSTOS DE GERAÇÃO OE REFERENCIA

(US* - Jun./90>

a i í tú Oe C-oiistruçào (i

JDC <US*/'kW>

Custo dí- ÜfcM:
Fi;:o (US*/tW.'ar.o)
Variável (USi/MWh)

K. A CLEO ME5EI.

O

8,2
8

Lusto do Combustível:
Fotíe-r cal or i f i co ( Ic&l /kg)

Diesel CIF usina (USt/ton)

F:*" r, ri i mf-r, t n ( *^} .

üti&to de coHibut-V i ve l (US* 'MWh>

ã »riLial de desconto {7.\

10800
24B,7

62

10 15 10

Custo un i t á r i o de geração (USWMWh) 81,9 85,1 96,1 99,4

Turbina Õ «is indus t r i a l de 10 MW. operando com fator de
de 7i : ; j vida ú t i l de- 15 anos;

Fonte: (fAJAV et a l í i ,

tvtte Ciou, a usina dr- F'ãulínia e a de SSo José cios C.amposv

ÍBAJHV D! ai i i . l^'7'l).

V"1 •

c» í. .*> apro^tfr.ta os valores, referentes aos

custos de- geração ti» us>ir»a dt« Paul in ia , coire3d*rí«iido,

inclusive-, as fai::.*:» de incerteza envolvidas. iw^^w

2 3 9
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TAPELA 5.9

CUSTO UNITÁRIO DE GERAÇftQ DE -REFERENCIA
PARA A USINA ÍERMOELÉTRICA DE PAULINIA

ÍUS* - Jun./TO) (1)

Cu=»-o de- Of-K (USf/kW/isno)

CuT.to cto Cc.mbust.ive.-1 (US»/HWtti

12

10,7

1903

2B

11,3

lãv.è< âr.Ltal de d e s c o n t o {'/.)

oDC (US/KW)

10 15

382 519

10

396

15

53B

l

l

d- .-jtraçJV. (US
4S..8 62,4 50,0 7 , 2

( * ) .: (.uiir),:»dc-B de 3V.> MM, operando na base; com um fator de
cai.ji:CiO*cle ffi0;;i:no de 8>I7. e FCM = 407., vida útil de 25 anos.

(-) incKnr.-jü o sistema df=- deesul f urizaçao. 0 vôlor menor
adota a âl eriiôtivLi de "torre úmida" para o processo de
rs?s1rianicnto, r-nquarito o v"alar n^xs elev&do adota "torre

.•xi l i .

5.3.5 Potencial termoelétrico utilixando biomassa

"Jo Br?.ÍI!, o uno de- biontassa para geração elétrica se

iwitci coffin uiTtâ alternativa bastante interessante.

'rto. u svàliat,í(ü do potencial disponível é de difícil



í i . t i - i ( í f w i i f . n u i > - j s t t-»i. i i t i l i c x d o u n i d a d e ? p e q u e n a s , d e

•o<! à lv1"-.'• M>i, <LII quúi t tout oprrcido C M bai.ta e l i c i S n c i a

. t^.irars «• enf r»r»tftc!o probl&mss sérios no gerenciamento do

corfcbusti vel . t:>it particular, e ausência de técnicas adequadas

de oere-ncirn>í-nto florestei se itiostrou altamente nociva &

esses feiipt'f i£rkCi.cí£• It

N-. t îb l̂ti 5.1*O s&Ci aprer.r-ntados os custos de

referência de uma termoelétricí. cocvvencifM^al ã vapor

consumindo lenha picada fe de u*a central utilizando

tecnologia STIü, co* gaseificação da lenha, a»tN»s com u»a

potência dl» 5»1» MM.

Lt-.e-sc ter em «conta, entretanto, que s%o necessários

novos estudos r- a it stalõçào de novos projetos pi lotos .

t»i.to p,-«r à cant írmaçXo dos p^r^«etros apresentados, COMO

|i>r - .t M..it:r..So dt* econcHbias de aprendizado no

desse- energético.

No que s>& refere ao aproveitamento do bagaço de cana,

é Qtzraçha cie eletricidade está vinculada a possibilidade de

ce^c-rac/ào iiiUu;.'.r í í l no tetor sucro-alcooleiro. É neste

5-:-*.or iDdustridl. também, pue ocorrem as primeiras

ICIU-I cor.e;,f»et. ci& usinaa de autoprodutores de energia

eU-tric* .*-v re.ieo elétricas locais , suprindo energia

>'. it?di.-r>tf• Ar

f <->tiuii>t. ».-ftitiados na UUICAMF' apontam a tendência de

cie um e^^cedente de bagaço no peís , o qual, se

tiitr-gralment© para geraçÃo d© eletricidade,

podfrir^ v.rtbi! i:..*r a implantaçân tie um potencial de 35S0 MW,

utiliz«r>do vrtpor gerado a t>2 kgf/cot9 manométrico, ou 2180

Mui. com vapor gerado « 21 kgf/cm* manométrico, r»os próximos

ti.ri «no.. (PAJAV et a l i i , 1991),
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TABELA 5.10

USINAS TERHQELÉTR1CAS A BIOMASSA FLORESTAL
CUSTOS DE GERAÇBO DE REFERENCIA

(US* - Jun./90)

Custe «.it» Construção (US*/*W>

Custo de O!eM (US»/I-W/ano)

1400

38

STIG/GAS
50 MW (»

1900

38

Custo tio Combustível :
lOiiMiíno r ç p e c i f i c o (

J ".:>*. de c - r q ; .

F Ls .' t c a l ! V o )
C.Ht tO do CDfiibUSt í »•&)

Tài.ã an vi ai ue desconto

Custo unitário tí£-
Q t- r cs i: â o ( t .1 f-1- / M W h )

. (US*/MWh

( X )

)

10

9 0

50
3300

50

1 5

1 0 8

10

7 6

50
3300

45

15

90

(M Ope-
L't' ano:-..

-ie; fator de capacidade 707.; vida útil de

{ - ) l>pt.r «•ifitio r»õ bast:-; -(iito» ti-:- Ct-paciüsde 70*'.; vida ú t i l d&

is: iTRlNkEHhEICU ». CMGTHu, 1970; BAJAV et alii, 1991)
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i.s',(.- potenci j l tüíu-r ia disponível somente? durante* ^

1r-u. uni pc--• IOCÍD ec- t. r.-t-=.es. ouf coincide com o período dc-

ti5'jc-in »•:.. : i-i=. o mo tücnâ esta opção bastante- atraente

»> •••• |.>; ir l;. de- vi «.ti» '.i-'* rnfi>,-lemt?ntâçào térmica.

t.ítudo- ttcriico-* coriciíiicos do aproveitamento do

•. ::c<-ü._nlt .;•- t ay«-r,'> üt- c£ifia tè» sido real izados.

r. .nETtl-^roiic '•:. '. íiií.o '•-:. ttcnoltigièis convencionais. com vários

u:vt - i í . . '•-• yf >-:. -.iri. i.ofiifi «.•;, cit. lüíi c .nu Qas»ificaçdu do bagaço

P «rs i i ' x ) i : i ^?-n tm t»irbiriítÇi 0 «As, juntamente com o gAs de

çn iTRlt^EWREICH í- CASTRO. 199O. p. 3 7 ) .

ttestes estudos, vale a pena notar que o preço do

•. :• dt-ritt. dt- Di*r)r*co varia de acordo com a localização da

'..-nriõ. fror&rõ • '-*?r :r&ro. quanrto o bagaço é simplesmente

i.iif iii,ddü, f-r.r f r t i tõ ctt> mercado e- an ti-economic idade do

' usoT'orf .- a> diítr,r,ciãâ maiores que 60 km da usina, ou,
1 <--:tc>ndr> <> i",j'i,i pn.^ima ê um mercado com demanda suficiente,

, c preço da tonelada do bagaço pode chegar a 75% do preço da

rfa et a cíns de açúcar, ou se ja , algo como 8 US*/ton.

A t.*bí?i5 5.11 apresenta 05 custos de referência para

(-:•..*•> mt.tc* i í.çctis cU- ~ HW. uff.f. gerando vapor a 21 kgf/cm* e a

ÜI; t r;• 0 t-Si l .5 r / ií.-', F.L í.o"íia. também, que o preço do bagaço

i.i.2 c;r..< t«'-íuiTr>-. oe V C Í D I Ü S t.-. tr c-,Tioc de sua fa ixa de variação

nc rr.. rL

5.3.6 Potencial termonuclear

ü t.uvto di? geração núcleo-elétrica utilizado nos

.-s, ijt p! snejamcrrito do setor elétrico brasileiro está

i i t »,-i : •<• íit t friía< i j f i te rna t ío i i d iB , uma ve2 que na"o

• " tu, 1: ••..nem I J nn'lt?rir nacional apropriada para a
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TADELA 5.11

USINAS TERMOELÉTRICAS A BAGAÇO DE CANA
CUSTOS DE GERAÇAD DE REFERENCIA

(US* - Jun./9O) fl)

J do ví<por (kg-f/cm-) 21 62

rendimento i'>.) 12 1 /

Custo de jnvtstifliento (US*/kW) 380 850

JDC (USt/fcW) O 0

l.usto d& O?-M (tJ5t/kW/ano) 19 42,5

Custo do combustível:
Pock-t- cv, ior j 11 f o (f.Cí.;/'!• o> 17B0 1780

de Lõyatu (USt/tan) 0 8 O 8
Cu&to do comb. (US»/MWh) O 32.8 O 32,8

Taxa anual de desconto ('/.) 10 15 10 15

Cü&to unitário de 1S,& 52,B 35 68.S
geração (USl/MWh)

(*) Supondo um fator de capacidade de 457. em uma vida útil
25 ano.

Fonte: ^BAJAV et alii, 1991)

# montagem de uma base de dados de referência, pois as

£ centrais nucleares construídas ou em construção em Angra dos

^ Fa.»i3 o:: tr apoiaram em muito os padrões internacionais de

custo e tr>mpo de construção.

Isto íiTip&t- várias dif iculdadesf a principal delas

relrtti» i .-.o -fato dt» que, quando da elaboração tio "Flano

t
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I

-p:-r i»-ii- i A ~

..•,>'• li.n • iii;.js«..i p r o f u n d e i d r > s v « r i t i : i

p - p r o g r a m s iiiiclt:-«rrri tfesenvolvidob em outro?»

pij't.ct, Dbof.-r VfUuio-se. •?• nivtl internacional, um grande

espectro de vftri-^ao dos custos de aerac'ao. Além do mais, em

alguns países ÚB porte, como nos Estados Unidos, a energia

nuclffcr p£»si.£>̂ ci por uma crise estrutural sem precedentes.

I
I

E!ffi seus estudos üe planejamento, a ELETROBRAS

cohs;dera como referência, plantas de grande porte, de 1O0O

c 3 30o M W Ê , op»;rando n& base, 1or&, portanto, da regr* de

l t?mt'i»taçào t

A tabela f.12 resume os principais dados atualmente

utilizados pela ELETKOBRAS para os estudos de

•-ompetitividade d<* energia nuclear. r<?tes dados ronstxtuem

àtuahzêySeri MIO.ir tttriíts d"-- detdns quantitativos apresentados

no "PI finei 201.0" .

A CESP, com um custo de instalação de 3440 US«/kW,

i_nTlun»do JDC'i,. um custo dr.- combustível d» 8,6 US$/MWh e FC

- TCM ~ 65%. obteve, rt?r.íín temente, um custo unitário de

gc-raçào tít? 61,35 USt/MWr. p^ra e<ste tipo de central (&AJAY et

alii, 1991).

5.3.7 Opçbve para gvraçâo «létrica no Brasil - quadro

comparativo do» custos finais d* garaçfeo

A tabc-l* 5.13 apresr-r.ta, tia uma forma condensada, as

•fai:;̂ !. de incert»?2íi do& custos unitários de gcraç&o dos

principais recursos energéticos disponivais para geração d*

energia elétrica no Brasil. Considera-s», para tanto, nfto

somente os dftdos apresentados nas tabelas 5.1 a 5.12, «as

jpfli os liados ut i li Zeii-ki» pií»ia CESF', mencionados no te«to.
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I TABELA 5.12

I GERAÇÃO TERMONUCLEAR
. • (Dados de Referencia)

(US» - Jun./90)

I

i

* fic-f.t-i- vui. tJ' Mr -i,i o ( l O ' t o n . d e U 3 0 » ) 3 0 1 , 5
| Mi-<;-. <>..-. r. 1 n d l r a d a s 1 8 2

J n f i . r . . . •:. 1 0 9

I
» R e - t i - r v e » K»: - ' i .» f i ' - t ' • / • > ! l v * 0 , l

& Far •ame* tro: . d«- 1 r ticer-;i.aitiento da R e s e r v a R e c u p e r á v e l :
^ r-ei d-« . ' • lonvfer s&o 0 , 5 7.

Prrrfc«--. (»•• F a b r i c a ç ã o 1 , 0 7.
I Kr* i t - i t . , .j(, E n r i q u e c i m e n t o 0 , 3 7.

* C«-.pi-r.j •:.•«;?- í n s t a l ô v e l <*> 2 6 0 0 0 MM

- • " ! : : ' •''''-' NUCLEARtTg DE GRANDEPORTE ( g ^

r-.i-to d»? Iiw».'. t : mr-i. tn (US«/H«ÍÍ 1 6 6 0
Lv' i l f ric- (ii.r^ i ' ^ i / t W/ano) 44
Cucto do Ccii.!.u>.t i v e l (JSt/MWh) 9 , 5

I*,:, arn»,:,! tit. d'-iconio ('/.) 10 15
vL'.l <USi/rW, 712 975

Custo urutArio (U> geração (US»/MWh) » 59 84

») Fe»n. cf,fM>]-,r a reciclagem do urânio «- o plutórao.

i •> lli.idci».}.- . nfi.-rtnc.ia de 1 2 4 5 a 1300 MW, d o t i p o FWRj
vir;.» útil •',<• .' if,':,; -fator d & c a p a c i d a d e m é d i o d e 7c»%

ir.s rr» i;" f '•'• I /r.H «/ C A S T R O , 1 9 9 O ; HAJAV e t a l i i . 1 9 9 1 )



: r
* TABELA 5.13

t

CUSTO UNITÁRIO DE 6ERAÇR0 DAS PRINCIPAIS FONTES DE GERAÇÃO

I QUADRO SINTÉTICO DAS FAIXAS DE INCERTEZA

^ (US* - Jun./90)

FONFE FAIXAR DF:. INCERTEZA DDS CUSTDB (USÍ/MWh)

TX DE: !>t:sc. lO'/.a* TX DE DESL. 157.aa

H a c i m t l f t t í c idrirí'.-

111C' 0 1 C i fe.' Li r ei f i Q f̂ - p o r L fl -

f l.rl:.

C>í.t N í i tu rc i ] '..'/ - 77 ,4

OÍPO Lonibust J vc-1 4B.9 - 73

1 BI ,9 - 96.1

fciomassa Florfc->stai 76 - 90

Bagaço de Cana 15,6 - 35

-. Nuclear 59 - *82.4

25,:;-

45

bí

31

57,2

62,8

85,1

90

52,8

84

- Io:?, 7

121

88,5

38,4

85,5

- 67,2

99,4

- 107,7

68,6

- 109.5

f í*> Supondo usa tanto dt? tecnologia convencional, com fator
üc- t:«Af...«ci(.!ai.jt.- P,.U::ÍIÍIO dt- 70"'., como o uso de outras

* tf-cnoloaídr» r.-ii» òeii?nvol vi mr-n to

I
Fonte: tLAJtVi' e-t álii, 1991)

I
I

(M Custos do geração dos a;>rovei Lamentos disponíveis após o
horizonte decenal, incluindo os investimentos associados em |

so par 1.1 a ligação ao coletor de cada região.



5.4 Estudos recentes sobre a competitividade de usinas

nucleares * nível internacional

• i' OHIO f o i r,ii.i.Tvaciü no item 5 . 3 . 6 , a ELETROBRAS, no

0 "F'iano 2O10", ...-.•liou o dimensioriantento e os custos de

A rt-fc' i ' t ' ir ja ÚÍ op-,. ••• ••> tí.Tüicinuclpar no Eiraí.:ii, tendo como base

^ .. • (-••:\,--i i^iici '? ! i'1" " i"naciDnsi na construção de usins3

r,..•(-.! i- , | - I ? I .

™ .': l i i r t u cJ.. "! i í'iio 2010", os dcidos quantitativos têm

9 ~ido r v i i í l u s d ü ç niori«?tarismente, sendo mant idos, entretanto,

A c •- »••••: " i t ccíc/í qii - l i •. c txvr.1?. expre-çsos i iõquele P lane, o qual

_ LOntin.iíí cf-riij-. j . ii?..-\r- dúr snãliçiC* da energia nuclear para o

# <•'.•..-.;•:. . ft• •TV'.̂ '-IOV- no ãflibito do "Plano 2010"

J§ i r. í j : . - . »uiti é.t:-t f í - i 1 ••r./i.te o estado de indefinição d& energia

^ i.ticlo-.-.t no p,undi>. u i . i í t i n d o , inc lusive, no fato de e x i s t i r

,.(Tia ni'«indr> d i<..prtri d*de nos dados apresentados pelos

pnnc i r 1 * * * ps-. r=<-. • Jcspnvol vidos que implantaram programas

rmcltífrf-s r)«- cp £•!.•!•. porte1.

fjç. dõdoí. ui;.r ••: f.r.tados pela CE'FP no item 5 . 3 . 6 , por

F-::EViplo. sc rflinhxri perfeitamente aos piores números

e: : i ! t t r t t r -s i>ít ha . »<v io n u d e a " norte-amer icana, quando, na

Drift .cir ÍI (Ti--tMdt- • • r^/rca.ía de 80, a energia nuclear viveu os

eeits iiic.imc-rttf.ci (•• n." ior c r i s e £• r e a t o r e s , cujas obras se

ârr.>3' .>•- ->f)i por . .• . fora»r comissionados com um custo d*

Í - I V I •:. l .1 ftit-titi • ' ' . M i ' " , ' i r f i v - ' f>-= -L '000 U S t / k W .

fit.-;-1 Fr- ! . , u i t , ' . . 6'H u etont .c , assume-se- que a men*

••• u,ui.. ' .«i, ' i ; ; (!.•.,!.. ' •! i »!.)••, ücidc»'.; quíiti La t a t 1 vos 1 c-vàn tado3

| i u r r i , . i i , ; i . ' • ' . ' ii,"..i r i .Mh'Uí o ponto de í n i l e K Ã o v iv ido

2 4 3



ff

*

* ;> i.i . . ! • • ' • • ; . IÉC. >: . (v. it.: ; i ••••I nt. I • : > fios. E:t . idi) i : . llniiJo1.-. , ri,:>

I -.•M.i'i.i.li mi. t , i ü í ' i.!o.. .HHJ- , UO. F o r l r t i i l u , p r o c u r o u - t » e í n c o r f j o r a r

| ovtrn'.. i •:.. lüiJf». qi '- trouxessem uma avaliação mais atualizada

díi -oinportairicrnv.ci econômico ds energia nuclear a nível

fruit id i a i .

I

& Lsi.udos nicüis. rectntea iobrt- â competitividade dê.

| cnetyi^ nui IMr nos prirtcipais. países da OCDE ja nào mostram

I IUI.ÍV t£itui.iç?»o ictu dtísvantajosa para esse energético. Feio

contrario, a introdução de reatores nucleares de tecnologia

ü l d a um ambiente de licenciamento mais

* es táve l , p.sr r-ceiTi t t t rt-cuperadü a compet i t iv idade da energia

I nuclear -fronte As demsis alternativas de geração

) tormoel C?tr 1 CA .

I Í Í I F " f . i " ' '• I ! ".. i 1 I 0 - . . i • Hi' j t c , i ,• j <: ( . o n o c a p í t u l o u m , £-.

, » i . . : • ; ' . ' ! • ' i r ''•••..<• •>•• '•• ' ! . - : . F i i i ( i r u : a . d».- >.f i o r c_4Ía. e l é t r i c a , G ' I I I { . H - € ? E £ I S

* í.r-í.icWi l.r.i :•.. (i*-> ce-fi ',rais nuclr-ares. e diversos 6rç'âos cio

f q..v»-( rifi ft-2 coin HUE? EI? recuperas'ri? o controle dos custos e-

» Í:O tc-nipo de cunstriic'ao davs plantas.

f-'=i>• ã con&idtirjr esíAS novaã tendências, esse trabalho

presenta o-:, reçuil todos de- dois e-studos recentes, efetuados

• en, poises da OCDE, procurando, principalmente, de f in i r novos

| c lc-morito? qual i tat ivos que possam serv i r de parâmetro para a

j fnvrq i^ nurU'Sr ate, pelo íunos, o ano 2000.

ESSPÍ estudos adotam a abordagem simplif icada de

' cvjiiiparaç?ic:- econômica direta entre as várias ál ternetivas de

J 5 geração tie e lc-tricidade. principalmente voltadas para, o

y s> <- e-fui j. men tu "is c^rgõã «áí? bc-stf.

hu-jii.o conüider ando aa l imi tações i n t r inaeca& des.te

t i po '1c &r 'udo, deles se pede? t?; : t rair corr.paraçBes q\.m.

• *«i-t -r*r tie i i ide. tij-iii aindü um papel bafit<.-»ntc.« importante
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5.4.1 O estudo de avaliação econômica dos sistemas de

geração elétrica elaborado pela USCEA

(j rr.! ^ti'>r ia "A-it'ãi>rei I'e.iign Nuclear Energy Plants:

titit". c -r>i»-;i-i»i •:« 7 f l e . r t r j c i t y " f o i f-l--»bori«do pele

USCEIA, r-«r-» « análiRC do= custos df? ger >I;3(Ü e létr icê

projet^tío-i paia quatro txpc^s de energét icos: reatores

nuc i t t ' f i'i cCiiii car SL'tf-ri*:-1 ícêis avançadas, usinas s Ccirvâo.

i.:m?f. :• Q : I rw-lm-ji o •í.iní.r a ólt>o combustível disponíveis

, :it . '-...•;•. ü. . i.. > • •: .; r;i'«'.rr- .-.-,=• o : i i io 2O0O r ios E :.ta'"1 c<t. U d

No

^ í ü r • f T j u i . -

eco.-.omi'. ü

, ASHume~s& o:.. parâmetros

r.-s tabsla 5.14 e âs condiçttos

i i r>--.i tabela 5.15. Como resultado, a

têbí-la '..16 .ntiitra que, nté- u ano 200O, ei energia nuclear

df-verj vc-r nov?m*?nte a al ternat iva termoplét rica mais

teor icifn J f •."•.

LíLv.tf /(;• 56 que :.s valores, ubtidos contrastam com os

mais d'.- "<".».• US*/lWc- n.-or r idos na construção dos reatores

nuclear(?s riorte-ameruano:: n«& décadas de 70 e 80. Na

VÍ r díidc . fii<5 itntdancci r e f l e t e , em primeiro lugar, o novo

c«*r. *r ic m.-.'-.iuecoD'iiiiico do= Eatados Unidos previsto para a

i1«-cf»ftf-« n< «•'», com l̂ :u<:-> de in f lação e de ju ros menores.

I

f:d. «-••qtindo l i i q> r , a~ a i ti?» aç;?5rí<S n o s pr u c e d i n i u n t o s de

i *. cerici..«i»ii.-i . t o d.;-vt?iT, -g . - rcMiL i r .-IÜÍÍ r e a t o r e s t i u L l t a r e ü m a i o r

r-st .ili.i 1 i il.'iMiv i> c l h r i ' . ' n , (>. • ' .li i t. J orlei qt.ie i>3 r i f . o f . p r o j e t o s ,

(; • _•• . 1 1 • - t i i .• . i j . , ' - j • • • {-. .(d i . , . f n . ' i r j i . r ,-, v « i i c , ̂ d i i f ; , p i j í 1 . . ' . - - t i ' j . . M " p r ó

1.0
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TABELA

DESCRIÇÃO TÉCNICA (1)

MÜCLEAF-: C H R V R O GAS tW>

10200

I I F Ü L»E. HkDlEU.t Avançado F-ulven-

-:ado

r.AF-v.r.lWYOE: Cf
t F:r t i,t: n:: i A ( N U )«•-• > 1200 1000

9700

6LE0

C i c l D '..f.>i>

-nado

1000

BO<: o

. t>i- Vapor

1000

7300

75.

; t (• u I'L Ce••;••".; r-.Lit.AC!

F i r . .j5c : 30 ertos de vida ú t i l .

f-ic- ca io ru mi i.:niüsde de 1200 MW (ALWR); no caso

a Ú U - D , 2 unidades, de SOC> MW; no caso

it-.-j de 2" 00 MW.

i . " )

it.aior .

icii* q r iu dt? «nitodiaçào, procedimentos de ff

lt1-. t- uf»a melhor u t i l i r a ç à o do combustível devera

que ÕS novas plc\r.t.a& t£;nhci»ii um fêtor de- capacidade

v*> f4umero co.nuiii na Frsrn,fi e Japão, sendo possível real iza-
lo r.iTi uiii art.iíii. n Le? üf- gr c%fiúó padroriizaçclo. pré-aprovaç&o dos
projetos e 1 vcc-riciarttento r.IÍTID) i f í :?dc .

Fontfv: iUSCFJA. 1»-'v9l j



•

•

i . : . . l i l l l f .

I/.I.I i A !>. 11.

úOU. .H1Í uS «• f iNANLfclhUS

(UÜ* - 1990)

W'iCLLAk

dr r..or.-. f .

(US*/>.W >«-•"

(Justo dt»
( cent -J/ mi 1 i . I l l » )

LARVfcÜ

22O

I3O

GAS NATURAL

520

6LÍIÜ

770

eo

2B0

F

Li::;, dt ires:. *.»,0*

«nUei 1 <1O CUt i t ' i CQlTlb.

K 0*. 4,07.

CuitD tít- Cií-H

•- Lu=tcs ^

• : . . o •••• .

• I.. ; i •

3 , 9

t>J

2 . 0

i l') re in Cf'i-iúert'i püãbivtni', «•tea. tos inf lacionérios futuros.

. on:-,H!i?i «;• =.£"• i tor«ia;.<"o cie um fundo para o

L:t.-i ..oiiiisüi ofiaii! •..•! : to f i n a i da p l a n t a (US*200 milhttes para a

&'.*>.'.Õ m.t. ít• i i t UoH'Si mi 1 lrN.:=. para a p idn ta a Càrvâo).

í ̂  i f>>* ím.^do r-rlo EF'Rl I fvchr i ic^ l Assessment Guide - 1995:

coiii rei*c3>ü òo õ leo , as e s t i m a t i v a s s«lo do EPRI Technica l

M5 = 5ãs(iient GI.I;oe - 19B2. Mo 'caso nuc lea r , i nco rpo ra -se

tàiriluWn un t i . -^ r oci anual da p l a n t a de O,5Xaa do custo de

c...,-itcil fj.r.:". I ( i n c l u i n d o JDC) , par a a formação de uni ^undo

pt-.fõ sub i t i i n i ceo p a r c i a l de equipamentos nucleares, ou

inocíi 1 vcaçoe-, d* p r o j e t o que t e mostrem necessár ias após o

m í c i c a.3 O[M-I H-Ç5Ü.

\ "', M'.suino--«• if .uiroB rea i s df> to, 5". aa .

\* , i c l u i <.,m- K , :«rr . f l í« 0,1 cents/KWh para a formação de
iii'i f •.iririo p j ' .:• «.' tr at.amtri to firi.^1 dos r e j e i t o s nucleares

t * iJ.v t-«-.:..) J.,A pi antôs a turvSo, assume-se a necessidade? de

ri:-» _»çào dfc? •'«>*. do t-m.ofrt- gurado; pro je tos nucleares mais

ívanç-idoâ d;:-v( r^u aprt-s.c-ntar 0?<M mais simples e menos

e u s to<~-,€i>->.

U .. I ,',, t > F ' I )



TABELA b.lfc

t
ft
ft
ft

CUSTO DA ELETRICIDADE GERADA PARA PLANTAS

COM INICIO DE OPERAÇÃO NO ANO 20O0

(em cents de 1990 / kWh)

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
t
ft
ft
ft
ft

NUCLEAR

GAÇ; fJAT URAL

ÔL. F ü

4,3

4,8

6,1

•• • í-prr-víiüos ínte-: nit -smo do iníc:io df construçfto e

i i r .n t> 1 1 1 r .* • ; S : ei >:- c ••;.•» t a 1 .

ti-ít, a& iiaioreâ restrições ambientais As

ào tu.)*:-1ti.s «& plòiitãs que queimam combustíveis»

dúvidjr. com relí-çâo ao preço e a disponibilidade

dfcí-rt J combust ivei s £? £ perda de* eficiência de velhas

nr 11 :!;«dr?"- í» C-le-O G- a carvão.

1 Lido isi.ii mo; t r ri uut c-. rtt.GíTp condi çòcs para que, ate o

;'i.n;-l c.̂. dôc.jri - o- '-•«*•, f.t.i.-r,rs haver uma retomada do apoio

ptf.ulc-.f o (.roJii.it.. .•( confci nn;'3,i de- novos restores nucleares

d".-, f.-;' .-ótí-i Ur. i JI.)-Í .



r
ü i-v.tudü rit- avdljaç^o econômica dos sistemas de

uerõ(,ào t l t t r i C d elaburado pela OCDE/NEA

'.',., L-3t'.n)c, tjf- iiictictt fôl*:-3ii f o i e l a b o r a d o pc-lA Uucle^r

: nt .• Í, v .-itu u:\ - li: Ki. ôi íjiSo tcjiitt.i 1 t s r da OCDL p a r * questben

• !•. -.•.•i!.-;'y < J h'jtl>.-.>t . Eüsr- " i t u d o 1 e ; u«iã r e v i ü S o cios. custos

• !• ' •: r i . He ih- t-! *-1 r í 1 i clolt p r e v i s t o s pciri. Í.C

i •!•• •• ii. 't i r. :.-tv d i = f i o n i v p i e pai"«> (--(jfe-rar no atc-ndiniwito tie g

•»• Í... • * - . {..̂ r £. pi Attlítíj qt»c- vcr»?iõ«» a s&r c.oniisr.iDri£>dc<s e n t r e

19^". r :"•...<».

0" d tio- .-prese-ntí-nos ."ic«i tabelas, ^.17 a 5.I.4 cobrer»

i"* f í í i ic-; ii"?u.üro-i d;> OCDL e 5 países nào—membros, inclusive*

o t-ir^EiiI, o= :4L'.;-i5. represeritsm um qviedro representative» dos

' : " . ' • • " ' ' ' f ! . 1 ' i r ü M _i t"i u •'-: .

• '.-:,-, •-'-.• 'ii<••»:-.. c> ç-c.tt.'do cobre cietaihadairient.e ar. opç&€?í

: - ' . ; i L- I í i i -n!* ; i. t i 1 i r ;̂ ri =!«i no « tend imento de- ca rgas dtr

• • , .. . . • -f-.t.i» . =.'i pl£-ritc"iíi nucl&arc-s c a ciirvíi .» porém,

• . • . . i . • l..ciitt-, i jue , pi<ra a u('-cacia de 9 0 , deverá e ; : i s t i r

<>J . . . .!..• J : > •.-)*• oprrfi»5 lòcr i icâ í ! d jspon ive - is as

;Í cp-r - » rr, Ai i a s 'J'"- e 1 e t r j c: cí ?wie Em p a r t í CL> 1 <?r , a n a l i s a - s e

re.ii •.!•.: iur d t t a í f . e Í-. p o i í i b i 1 idatíe de p l a n t a s Õ qás n a t u r a l

->[•'•' êfid<j eíi. c t r i o combinado.

M liioeli. í .17 apr&it-ri a *=> principais

Lr-ji,..v- 1 evades BIT. conta pela NEA para o estudo em países

ihtMiii. r oc- àit DLI/E.. enquanto a tabela 5.16 apresenta os

f i a c i p á i s parâmetro» adotados para o estudo nos países n3o-

it\t?Mitir isí .

<*•-. ti.lic-i£ii- f». i *? e- f>.2>.» fornecem as estimativas de

• • I •:> iJie í n / f - L iiiníf» to t.ii- ÍJ^ÜIJS nuclpares nos países

i '. m.l :••.-• ..•• . i fv .p f ! i i •,'Lin.iii tr: tjíirái ei':- pc"íísc?s cc-mbroí. eis DCÍ E e?

21.4



TABELA 5.17

VALORES DE REFERENCIA

PAÍSES MEMBROS DA OCDE

Vida Útil de 30 anos Taxa de Retorno Anual de 5Zaa.

Fator de Capacidade Médio de 75"/. ( considerando os primeiros

anos de operação, obtém-se um FCM = 72,4X)

Plantas utiliianc1'! tecnologia ronv&ncianal

Custos de P?'D efetuados por outros setores governamentais

nâo são consioer^dü.», porém, as despesas com FítD efetuadas

P*1J5 próprio^ ccncessionârias sao incorporadas aos seus

custos de geração.

Custos calculados no barramento de geração, n»o

considerando, portanto, os custos de transmissão e

distribuição.

Fontet (OCDE/NEA, 1989)

255



VALORES DE REFERENCIA

PAÍSES NW3-MEMBR0S DA OCDE

b< ST.J l

.. i". •. .

Ind ia

TAXÍ. :<E TEMPO DE
l.ESCONTO CONSTRUÇRG

10

4.7

NYtcie.-.r - íí

_ i, r

t .it -

VIDA
OT1L
( a n o s j

FA1OF LE
CAF'AC IDADE

(V.)

Carvão

Nuclear = 70

Carvfto = fcO

Nudc-sr - 70

CarvSo = 70

Noelear = 70

CarvâG = 70

Unclear = 70

Carvão = 7o

K"> Nuclear - 6

Carvão - 5

30 Muclear=77.;
Carvão - Bl

hfc=.pec;tivan»ente para F WR e FHWR

fcir.c t (ÜuDE/Ní-i-.. 1939)
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CUSTO IH INVESTIMENTO EM USINAS NUCLEARES ( 1 )
- JAN/19B7)

. C1CI»

• i',ir

TIFQ r-[.

l i f U . T í M :,

Í.IMÍ-to

C o n s t .
.IDC

Sut st. .

Equip.

Custo
Capital
Totõl

p*-r.-.
DD«ÍLQ,,.Í

: • : í 2?

C~1 F I . t I I £N

Lent re- •:.i,rJL'J.'4 ;•-.:•;

if:-: >-* ::»"ri:r#'j. i . "V • Í ? T inci .
1312
1539

12
8

6i

ioo*

?\7

n g l i . t e r r a f • W- 1. 1 ' ' ' iS2c.' 420

». . ' • • 3 i < - f I ' i f '"-•• '•••• Í721. 37£)

:/:IL..,?O LW'r./4. 1 t •• "* 17/:;. Z\,2

1..

Incl .

Incl .

Incl .

Inci .

I r i a 1 .

1: If.

12&4

ibZZ

224C

23O3

2025

20

34

62

2B

44

3B

':••-- r. t >: luares, segundo a referência técnica del > I n .-6 - • i 'n . - r - : ' '• «•»•

• " ' ) I f . ; l u ; : • 3 1 .•• ' i t ' • • • •'•<• . ' i i n . - - . p r - c u d a

• ; • . • • . . i . M . f , ; . . : . - ' . . d . - r

" ) ! " • • ; i " í I t ) . ' • > . . ' • • . •!» . . i> i i t â ( J o r - , » i.*pr f.". e f i t a n d D Ü Í . g a s t o s rcai<*

I ' 1 V f j . , p . . i . i • • ' i - .it. •• ' • , i . i t - i i l i . ,Jt? - u r i í i u ' i i n u r i u c l f / ú r .

"* ) f- C< t t I i L ,Í . i i •' t f I ' • I . i . l t .'I

! • : ! ' i ; ; • . I i . , .



1ABO.A 5 .20

CUSTO UE INVEST MEUTO EN VS1MMI NUCLEftWSU)
- JAM/1987)

Ei* tmú

1 !I*O Pt
r i run A ;

PWR/UZM:

It*-

r. . tt .
r»»if.

JDC

n.d.

n.d.

s**»#i»*t

n.d.

ia f- Wf</:*::«*/*>

ri

tt

i»

ti

.U.

.tl.

.d.

n
n

n
r»

.d.

.d.

.d.
»d *

, n
. n

n
n

. d.

.d.

.d.

1368
1395

1647
1Õ§7

n
n

n
n

• d.

.d.

.d.

.d.

'ft
3'

1

!{;'.''• 347 Inel. ri • d .

Estimc-nto c-ifi t»\**i-

ím.
to de ccrf>t.1i
iCJ> dtr

«•gundo * r#f•*••««»*; técmca d« „

JVC, calcuUdo conforn» • U K * d« d»*conto

(OCDt/IJL A. l ¥ ' í

í í i

i ;

v

ft



'• • !--ío, •••- tabelas 5.21. !>.;:!' e 5.23

* t> . •>Aa;. üe oet i*çí*o proj&tado& para cad* pois,

.i. Í > i.-. parâmetros, das tabelas 5.17 » 5.18,

rEE|A-clw h'i . HA prática, as tabelas 5.22 e 5.23 pe.~.mite»

urn* an.*» I» » «l» -.'nsibilidade dos custos de geração frente •

ti.» t.-.- •!(=> retorno. •

, e ii,i. f i < -tttc observar que também no estudo da NE A,

( admtt* .1 c,••••• •• novas plantas nucleares, mesmo utilizando

tec?ic»lcniir< «<•>! vf-r>cional, deverSe operar com desempenho

sup^ricr /.= • .-r.r.riíncias vivenciada* e» passado recente»
1 Deste for».. .Ct*l-t-6ô U A fator de capacidade médio de 72,1%

\ como um iu'wfi 1" referencia.

i

D «•; •>»,>', dedica bastante atenção * a n a l i s e s de

ser . i ib i l id , . P»=*ra v e r i f i c a r o comportamento d*

i i.i,. i- rc-ir-tiva da er.?r*gia nuclear perante mudanças

nas. t» <̂'.7 ur i}'•'.»:or,to e rta pr»vis%O do comportamento dos

prei/"- ji»t'».. .i»it»ic do carvlo energétite».

á*s tabelas S,22 • 5.23, Que permitem

1 idade do custo total de gereçVo frente a

i,-.•;• de retorno eu» paises do Terceiro Mundo, a

tab&K> '.>..•( it.vir,i.- o» resultados dos diversos exercicios d»

i . t ( Jtados para os paises membros da OCOE.

O ij'" "••• ''b-»*rva * Que, no caso de r e f e r f n c i a , *

eneroi.. MMC !.-.r wrde para a s p lantas a v carv»o apenas mi

* Espanta, n..!•».'!- <• f?m regiOes dos Estados Unidos ou Canatfá

| prô.in..' »».-• cie carvto de baixo c u s t o . Entretanto, e s t a

ijrHi «f .-ir»T')ii« nuclear nlo tem a magnitude que s #

ipc»t f.«v.« in. ;».»<><, dos anos 70 (CX̂ DE/NCAf 1989, p*



CUStO \UUJL DL 6ERAÇM0 - CABO BC REFERENCIA
PAÍSES MEMBROS DA OCBE

(US*/MMh - M M / 1 W 7 )

Ir,'

Alcir.anha
-Cirv . Inp. 2i

Auetréli» -
Bélgict IS

^U.Htr.1 IS
-L-r. /L-C 11.
-L-n/O—C l i '

Dinamarca8

Lspar.hí.» 71»
EUA •
-ru^ioest» 21
-Oeste ::t
-Leste :*1
l- m léndí* Ifa
í r ̂ ti i f,o 1 *
G r é Ü i •

Hol*nd* 1/
Inçlat&rr» 2'.'
I t á l i a * 25
Japão 2i
Portugal

í *) Assunie^si
ú t i l de 10 ar
i=) Planta ck
( ' ) Dado» re-<
( • ) Og CUStCV

C) Os invest
\ ) rTn VwlfrW 5«

. 4

, 1

, 4

, *
, 4
, /

, 4
, ' /

f*

.f"

.4

.4

• ! .

! •» 1

( ( .

líttf

tni»
•

r !»-:•:

/ .•i
•.

* • . • •

/ .

/ . ' •

t i . •'

1 1 . A
1 1 , •»
1! •"•
4.»

* * • '*

t..'

ti.'
-

(,<>• f

• U>",

•Mil- .

' *•••

' ! t

. 1

.1
* . t

; - - , . * >

'-••6
'..6

• • • «

' . 1

;«>,6
'^.^

-

• . • , ; th.

• ' • s i i

r o l .

."•' »9.

-

Lí.,2

-

:e.7

r.é.7
.7,5
W,4

-

4<.4
43.5

Inv.

• jpfc jÈ

10,5
15,**

0 , 2
9 , 1
10,3
6 , 9
12,5

15,0
15 tl
16,3
9 , 4
11,3
11,0
9 , 7
15,1
12,7
18,0
11,1
12,*

CAf<VfW

8 , 5
B*5
2 , 1
9 , 2

1^9
3 , 7
5 , 5
5 , é
t , O

è»©
* ,4
4 , 7
è , 3
4 , 8
1 ,6
4 , 0
4 , 9
* » 9
13,5
5 r 7
e ,4

de controle

«?»«» importado
Ml. r><i C ljsto» d*

Co»b

25J.3
S3 1
7 , 0
29,1

15,9
15,1
7 , ^
25,2
211,6

14,4
11,9
20,5
'17,3
25,5
21,5
19,4
lt,t
23,5
24,4

' 25j,9
25,0

Tot.

43,9
54.7
•íw, ^

19 ,é
'âS,2

26,0
27,9
21,5
57,7
41,5

55,4
51,1
41,5
55,0
59,6
54,2
32,8
58,1
45,1
55,7
42,7
46,0

W r Í » S * o

; . >' . ,

CpfMMMn'

1,10
1^4">
* , • » • »

1,79

1,53
l,0&
0,8?

-
O,97

0,91
0,81
1,07
1,20
1,4Í»

-
0,95
1,06
1,07
1,26
. -

,tw>»>#» vid

.o
- tíe»co*í »*ior>*»«nto

itÃlü t>*ix* pmr* om̂ ffo» do cfrrvtc*

F o n t e : COCOT/WI í i . ?'



TABELA 5.2Z

CUSTO TOTAL BE GEftAÇftO - |»WMÍ«.TWMI K RCFEMMC1A f 1)

(USl/HMh -

i» ) Ta;:» de tife!-tot.! •.* d».- :•'. #«..•, t? vida ú t i l dfe 30 í-r>o«

(OCDE/NEA, I V i

PAIS ' . - • • • - * • • ; - — . * — " - ' - - ,

inv. »!>•••'. 1-i.tt.i. •.**. li»v.; out-'.-."; Coi*i> to t . • r*

l : r r , & i l " : - '"' ' ' ' "•;': , "''• .'--"- " ." :

L<:>oiot& 17.t» *••'/ £..J "•* »O ' 13 ,̂7 3^5 . $é.,pW \ Wf »*9 O»9O
-Outros 17,<• '..'/ f:.1 Í Í . O 12,5 /3>Í^ -:• 2$'9% -•'S4,4 1,17
Chir.é. Í3,;' ••..•# n.;-. -;;-.v 6>2^';2:,? "20*f- 2^,7 1,3O
Coréia 15,1 '•. / , " '.!;,2 íl>® 5>B t 7 ^ *3,3 1,20
T n d i i » ' ' _ . " ' * . . ' . •' ' ; ' ;""••;;.• • -

fcihar 15, í» / . - *»./• '.*•',->• %,2 â^# 22,# 53,4 l,O0
- Outro» l4 fC :;.- V.7. %•,« <?,2 1 ^ * 36^© #6,6 1.42
indonésia 17,0 * . * 7,4 :v ,9 10,7 3** 21,7 $5,8 1,20
Turquia 22,f- "*, / ' • » ' • í?»2 l i f 6 -2}& 19,% 33,8 i,O5



TABELA 5.23

CUSTO TOTAL DE

J {

i ri/,

- JAN/19S7)

í-nv.

9

»

1

1

1

1

1

C*r,diot*

-Dutros
( hiru»

Coréia

"Bihar
- Outros
indonésia
Turqui*

(*) T«K»

re»;-

z-t, v
29,ti

28,6

44,5

S,4 tj

7,-V S

&,& /

de desconto de

,-:. 47..n
*'• 41Í,-13

•" ,^';-

4/,G
,V 44 »B
,4 *6,i

24,9

20,0
2 , 8

22,0

CII

T©%»

Ul

tS3,5
43,7

SÍ,B
5Õ,<?
43,4
44,4

útil d» 30 «nos

RELAÇRC

NUCLEAR

t,82

>,93

0,84
1,OB
0,97
0,79

rOf>te*

I

I

\'l»t



f.«j.. - . . . . . ' . • t*tbi>l<* %.^4, entretanto, variações» I»AÜ

s&t. -..t.t.i «- ».. > «ja.pQrtaiufcr.to futuro ftos preços do carvfto e

it* »..-..•-• de retorno ut i l izada nos «stlltf©» tie

portt- ;-lttrrar co*p(c*ta«*nt* • econo»icie«ee relativa

da energi* nuc»i«.r . f«sendo c w que a opcfto carvào

se a *ais. b*r*t,. i,.* «.«ioria dos

For ott trn I <>, o estudo ris MEA tsffbé* conc lu i que o u t r a s

v^-iávc-i •-, - , ' . ín' ••• ')»»^i= e x i s t e igualmente u * grande grau de

>ntfertr;-£ qm»M»» • ••• •-•« tuni|>c»r temento fu turo» como é o caso do

cucto ti» licucoit.^-.' i' titt1ff(u-r»to tias u s i n a s , aa po&siveis var iaçt les

nos custos de- o* f • •••, *#ri*»ç&^f» 1*0* custos d a * v a r i a s » t»pas do

c i c l o àtt ri•«,{.•.••.* ; j' : iHftle-ar. t'«N» todas pouco e f e i t o solw» o

de- íjt?r«rjtr . t , • - I <$»«£ p l a n t a s .

.-- r,Dt -r , í-iruAiB, qnr- o estudo da NE A r e s s a l t a o f a t o de

c« t.ttt.tD'. <y- '.'r»_(is nuclear not p r i n c i p a i s paises da OCDE

>• .-.p» . - - • - •» - r uma f * i « a de var iaçSo « u i t o çrand» e n t n

os vAriot. pai'-r.'S wmbros . Contudo, e s t e f a i x a de var iação f o i

bastante redvztris. <v>^ndo comparada CO* aquelas » x i s t « n t e s • »

oe í«r,t«prif»»';•». 'fJÇDE/WEA, 1989 , p. 2 & K

djmif.-i r? . esta rrlacionadai. besica««mt»v , com os

menores custos ^pnrAdom para a eoerçia nuclear nos Estados

uni ODE» F-, por M>tro lado, co» o ituownte dos custos d»

investin.&nte i.'- ;..p3o e nos paises ' europeus, advindo,

princip'lm&ntf-. •: • valorização do dólar a part ir tfH

( O C D E / N E A , V - i & t , i>- • ( • ) . '_

Fir,,l.!.'.-!••>. r,r, ;,,!? s t r e f e r e «speci f ÍGa*ef>te aos pa íses do

Tercei ro r-Tuno»» - I Í » - .rto», G?to&©ryar^»^<iiíJ|^-;sttp0Pido'os pafa*s*tr©»

de» cétão »-•-• 11 «. r . . . : . / . . a :er*ergi*'-r*i»clpar; eplwia's- p e r d e r i a pérm o

-ftrvSo "('» r»-M >•>•••; iMviadae /pr^KiUMis!"•'•» *i»if»»á/.(Mi* 6 « r a * a * r Mo

P r a & i l , ir. Io ín, • n»*'••»•#-»A r i ^ O t ^ ; j 4 "



TABELA 5.24

DA KELAÇftD DC CUSTOS DC

FRENTE A VAttlAÇfeEB NOS

CARVAQ/NUCLEAR

•O ! • * * CA5O 2 *"•» CASO 3 •"*» CASO 4 «•»

1,BB O,98
-Centtai
-L-n/L-r.
-L-iWO-c

Espanha
EUA
-Meiocste

-Leste
Finlândia
França
Holanda
Inglaterra
Itália
Japão

!."#.
O. Bi
O,S7

1.0/

I»ZO
I»4S
O,VÍ.

l»O7

1 *OÕ
O^9O
0,74
ô»7t

0,84

-

.*,»_
O,BO
O, 85
0,8fc
1,11

0,6»

(*) Ta>:a de desconto cf* 5% aa.( vida ú t i l >te 5O «ncw| preço do
carvão conforn«- prt-yt5t>« dai próprias conc**tion*ria* - pr»^o
m^dio par» * ~ur> 2f»& d* USSòO/too (para 26 6J/ton), co* as
devidc.f corrç-cííf-v t*>g<indo r- custo»~tf*_-triwi^porW--.#» carta pais»
(*) Ta.:* ie ü«.-,M.r,ti) de 10% ãa.f victa ú t i l d» 30 ano^{ preço do
C * r v í ( O è t t t > » l r i r j r » . t»> > I r » ( 1 | . - _ •"•

(«> Ta«a. d*: rft--.*«j».t*# d© 5% ã « . ; vida iSti l de 3O anOEj pr*ço do
carvlc cor»for.... y.r e poãto pel» "Coal Industry Advisciry Poard -
IAE", pr.-ço «,íf«*tfc** {j*r» o ârté• 2O0̂ > US*42/ton
co* as dtvMí- ".»!•

(*) T*;:& de- tk - r»f(*M tip 10% * a . | v i f# ; ú i ^ i *Bí S& JWICS» preço lio
c a r v ã o a n A l o ^ c " r - » • * * ' « I 2 » > . "-'--'L" ' " V r ' .;••'•'- ;:"••-'•'"''.• .

Fontes (0CDP/F.1...

i • • ' : " -

t • ' - ' ' • • > : - " " - . . ; . ' . . - , • . • -



Entretanto, dos seis paáses »qui considerados., «panas

£. Corna cr^f.M}uiu fazer co* que as « H A usina» nuclear**

atinoissMt um fator d» capacidade médio durai>te • vida útil

•hrior do q»»p 7OX. Por outro lado. o uso de u»a taxa d»

retornei d*» apenas 5% aa. n3to rrfltrte a escassez de recursos

vivid* pel* «aioria desses paises. *

COMO »ustra« a? tabelas 5.22 e 5.23, ttfta taxa de

desconte de IÜ%, aa. *u*enta sio^ ificativawonte a vantaoe»

relativa das plantas a carv*o CCM» rml*&m- a& nucleares.

AoaloaaiMHvte» o uso de u* fator de capacidade «edio menàr9

por exemplo» fc5"3t, taAJbê* fas C M qtn̂  as plantas a carv»o

consioa« operar com custos «enores.

5.4.3 Outra» aspectos a — r — consi

A apresentação oestes estiMtos - internacionais n»o visa

no estabeleci«ento de un»a nova tNMMt d» custo par»

a energia nuclear no Bra»i1 * pretende, pore», Motivar a

necessidade de se elaborar novos «studos cal» * prtofufwíidade

daqueles realizados quando da elaboração do "Plano 2010", a

fim de> que se consiga capUr » novas t«nd*nc ias

internacionais. •. • •' „;'..".,/-.•...•-_ •.-:•"" . - -_

Pern c próprio co*pt>f p;&imntè''dws.. (HĴ tfstfi'fNl. ~r;#T*rfneia

da energia nuclear, OSS»A& novas tfcridSncías internacionais

sionificativo» na

eneroético»»-



t
§) «•. Us»o de plantas * gas

O estudo •!-• OCDE/NEA,, por exemplo, reconhece qur, at#
o f inal da década He 7 0 , haverá IM maior leque de or.',G«*t

tir;.-,«, di',(,..r,ivei^ às companhias de e l e t r i c i d a d e por* »
s o p l í i m . ... « * çir«%ridc &sc«>l«*. no at«vrti*ie>tto de

de bar»--.

JLrenire e*.fu.s d l t t m a t i v Ã S , o •estudo fornece- •lç>..-v»
™ dados ctditHinfii' -r»bre o s ewstos «Kt plni»!** » <j*e
V operar.cfc t-m rtctr. <-impí»?- c-/ot.« c i c l o co«binacío. ESBCS

^ entre tanto . n>> foram forn»cxdos por todo& o* p»ise&
^ part ic ipantes ti . rr-latôrioj na verdade, wxwnti? c inco

a» c s tièMoc com o rtqor n»c»ssér io .

ló ';...;'•. apresenta cs resultados relativos à base

9 fJ^ custo de planiae a gas natural fornecido* por esse» cinco

0 países. Como do&tac* o relatório da NEAy a quoda dos preços

_ ínt^rr.^ciofiais üuri combustiveis fossei» • o» grandes avanços

tecnológicos, inclusive a nivel de control» aabiental, faz

com qur ãs j>i£.r.t,.c a ftlto combustível e a gas natural DO***B.

* ser competitivas no horizonte que se e»tende até o ano 200Ô.

t " ' -•-- ' '. '
^ Er,, termos tecnológicosr o desenvolvimento da turbina a

cia LH6CM» rtpr.-.».r,ta um marce 'para -'.o lançamento definitivo

tí*5 turbinas á y.->, p» planta» d« geraçto de potfnci* »/ou de

" coger^ç^o.

» - • • • ' ' - . • - •

f ;•, LMÍ»»A«» r* .. t u r b i n a a f#s de mais a l t a e f i c i i n o * tía

^ t?e»fr.>; €le-:tri' . rom uma pottneia dtp sa ída de 42 KM»

podtft.cn» Hlir»».Mr *•»•• ^#f ic i#nc i* i;t#ri»*je».'.-iít>---^t9t em c i c l o
sjmplcc. Alò». lirr m»isy a» »ua« pequenas dimensões e peso

fazem pos.slv.1 »> ilcacnvoVvimento de unidad*s extremamente»

â. p» 1'.--ii.Cfi.tMdA» e d» rApida instaiaçko através

A constr «.«çSo i»(i'l'i í -r .



I
I

I
t

CUSTO TOTAL BE GERftÇffe EM

CA60 BE

PUWTAB BC

(*) Turbina a gas em ciclo simple»

(*) Turbina a gas d» ciclo coiubinadc

(•*) Supondo am cenário d» preços baixos para o gas natural

(*) Planta utilizando BNL

Fontei (OCDE/r«A, JL909J

Canada
- TG**»
Dinanarca
- C.Coatb.*
Holand»
- C.Comb.
Itália
- C.Coftb.
JapSo"*'

TG

1IP0 DE
H.»*4TA m.
PEFEREMCIA

1OO MW

»» 25O 1*1

25O MW

317 «W

4>c6OO MW

PAIGES MEMBfi

tus»/nuh -

EFICIÊNCIA
TeRMíCA

35, é»

52,0

4&,O

46,5

40,0

JAN/1967)

In* . 0?

2,8 1,

6»S, 4,

4,8 2j

B,4,;v S4,

14,0 9,

&A3

m

• 2

, 1

Î TURAL

Co*t

57,7

33,7

32,9«»»

47,6

Tot

5 6 ,

4B,

4 8 ,

4 5 ,

7 0 ,

•

0

1

4

7

2.7



G uso de equipamentos de a l ta ef iciência e- a
lias plantas e* ciclo awbin^da possibi l i ta o èttndiMMto «a
cargas de base. Ciam JM» sistema tf» queima suplementar é
possível st- qerar um adicional A» potincia par» o
i,tert£iifi«.«ttto dr- Cérçidr dt- ponta»

for outro lado» o conceito de umdades
, instalação o»od»-lar, faz ca* que os equipamentos

&a» %mv§ sitioE fif>->is cc^plet«ihente testados, (wortt.cs par» a
mcntaçet» fif>«l e a entrada « • operaçlK». Co» i»»o rcduz-*e o
tempo de construção da planta» oeratuto econo»i««
signif is

t». A evoluete do» Mtrcados do cnrtwftUvtl nuclaar

Atualmente o mercado d» urSnio wtriquvcido •ncontr* -«0

concentrado em cinco arande» protfwtorftftt USDoE^

COGEMA/EUfvODIF, URENCO, TECHSNABEXPQRT, da URSS, » JNFI/PWC,

do

F*ra o ano 200O, a capacidade t o t a l . d * producfto dos
cinco e estimada em torno de 42 milhttes SMU/ar>op enquanto a
demanda nàc. df- / trá che-gar a 35 SWU/ane, O pue representar*

u*a sobre ofer ta de 207. (FALEIT, 198»>.

Os confeufttí tíore» de urânio enriquecido no mercado

intfi?rn*rjon*I poderio cantar f portanto, co» um suprimento

seguro na lor.go pr«2o, com a d ivers i f i cação das fontes, de

suprimento» e3t#bel«cimGf.to de contratos e»pecif ico3 co* os

produtores e t c . A única fonte de r isco prev is ta devera ser

de i n f l a l n c i a p o l í t i c a entre as naç&es.



•_• e i.»s c p«.»rti3it;»*if?ã urânit> por te- de* &t

Fuiáe-se- concluir, portanto, que as expectativas de nao

dos preços* do urânio podem ser adequadas para o»

estudos, de planei amento energético com horizonte que se

t ste-iidci ate o início do próximo s>éculo> mesmo que a década

de r/0 venha a assistir uma retomada no ritmo de construção

de novas centrais nucleares e o relançamento de vário»

c. Analise» de sensibilidade frente

parâmetro* que influencie* ft co«p»tlttv

alternativas erwgéti
relativa tf*»

OÍ, doie estudos internacionais expostos anteriormente

apresentam grandes avanços metodológicos» pois ambos

explicitam algumas variáveis de custo muito importantes» no

aue se refere a energia nuclear» mas Que, normalmente, nlo

:->r consideradas nos procedimentos de avaliaçlo econômica.

Em primeiro lugar, & dada atenção muito especial aos

efeitos advindos de variações na taxa de desconto utilizada

nos cálculos dos custos da capital anualizados. O segundo

elemento* consiste em ce tratar de mode explicito os

problemas referc-nte» aos custo* de descomissionamento das

centreis.

O perfil úm distribuiçüo de fluxo de caixa de uma

usina nuclear de grmntíG porte fas com que esta sei*

competitiva com 'CAK«S médias de descontos. Uma ta«* de

cíe&co..to muito elevada faz co* que o peso do custo de

inicia! tenha um impacto muito grande»



r :.-t «..iitrij Itttii... ulna tiiiifi Ut ctosconto m u i t o b a i x a f a s

coir, uut » Iongé* aí-rie d"? custes tír- gestão etc» residues e

tenha ua peso significativo

ft fundamente-1 que se defina una metodologia adequada

para descontar D E custos de longuíssimo prazo de

tfescomifesionamento e gestlo de rejeitos de reatores

nucleares. He- verdads, a prática de descontar os custos

futuros * um* t*«a fix* se torna imprudente, pois na© serlto

«ais-válidas várias das hipóteses básicas que sustenta* *

de desconte» (THOrtAS,

Além do mais, existe u» segundo proble«»a referente ao

financiamento dessas custos futuros. Existe*,

fundamentalmente, dois métodos de financiamento.

0 primeiro visa constituir um fundo Cie amortização com

um rendimento variável de acordo com o investimento e que se

corisolid&ria para cobrir oft custos futuros. Neste caso, os

custos dev&rao ser pagos pelo próprio projeto» através da

energia elétrica gerada, o que, na pratica, representa um

soorecusto final de yeraç»o do proieto em questKo.

Nã outra forma de financiamento, os sustos futuros

poderiam &&r cobertos através de receitas futuras que se

gerariam não so pelo próprio proieto, mas por outros

investimentos lucrativos que viessem a sér implantados.

Ne&te caso, é a geraç»o de energia elétrica futura que

deverá encarregar-se do pagamento tfvss«fs eustos • isto

representa, na pratica, u» aumento dos custos marginais dé

e>ípan»»o do sistema elétrico como um todo,'\ ,'• ^

Fora a tav.a de desconto, os estudos acima

desenvolvem considerações importantes sobre â influtncia
• • . ; . , . - • . - • • • I

•J
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3 0

vid»

:'>r»trtr» inclusive, ijt».' ekifttm» »sforçr>~

siçnif in ativos cie ee «mpliar aindf* »ai= :*%** vida út i l ;•

per ti r de novas tjereçSes <íe rcatõrçç;, iivUuericiatf-

portanto» a co«p»titiviri&de globAi t*?s centrais» térwicc-r if..-

potencie.

Comp«titivict«d« tf» r»*tor«» d» pmt^tmno m méóio pert» -
PCN»

Um outro '««p»cto «

A » me«iw> d# r

dentro do elenco

disponivei» « opçfto nuclear co*

*j

o» setudos d«-

• in;.

tsvas »nerg#ti ^

ds

te» wt:»

tecnológico, .• &m

anteriores, pr

do

eonce.it vi

. rrtjvt?i lamento de tf • ri&lu.,íj*t tr»dicít>r>íflm-V»te ct*provadA- ,



. . .. %.<••• . .. . . j i i t i t • < • • • • « • • * • • > . t l i t ! , • . ! ( i t i • > • Í > ( , - t c ! » t- í « i i t -"•

tit. tU.-.i" « i t i i t r i*<;?*o «««ite ç» de c ; . t A t t w ( J i u p m i i v t ' i r •„<•»»>:•» i: u « l «i». i»t.c • .

besta forma,, um important» ponto e. ser

refrre-se a eventual competitividade desse-s reateres frente

«»OB tjrandes reatores nu^learc» d«? caractfristicas avanç-.-.Jas,

e, »o mesmo tempo, frente » owtrds alterr*c»tiv£t& energéticas

disponíveis p^rs & geraçSo tíe eletricidadf».

Mo ijwr se refere *s rCMs n*.te ^rtola* coivc» ítos

r (TvolucionArios. a análise mot̂ re » **ti& competi ti vi d̂ efer é

mais cowple:*, um* vez qu# ser»t» necessárias plantas

protótipos que possa* fornecer a base de dados necessária

para ns estudos econômicos.

a .e ee possa estudar e competitividade das PCNs,

a ar.Alise deve equacionar bem «loumas variáveis

fundamentais. como ft taxa de Juros, a taxa de crescimento da

demanda de e .ergia elétrica ft ser atendida, a composição do

parque perador e o fator de escala.

Atualmente. as economia* de escala em reatores

nucleares de grande porte sfto muito grandes. Os seus custos

de capital, por KW, devem ser 50% inferiores aos custos de

capital unitários de reatores de pequeno porte que utilizam

a mesma tecnologia e os mesmo» conceito» #* segurança

(HEHRENS,

Entretanto, vale ft pena explorar alouns outro»

elementos referentes aos ganhos de escala • partir do

acréscimo de pottnci» d** f*I#f»t*»» t*/. p*l#»ir#; Iuf»r, ©

aproveitamento indiscriminado âm énonmáe,*''d*:_ejtcalft pelo

lado da maior • capacidade das -^ii#||» redu*

significativamente f«fti-«p«ir;--»f#ilÕ»r ,r#>»ti|éi|*-:-»> po»sivei»

economias de escala devida» «o maior número d* usinas.

27*
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• ' < ! ' ( l -»-f ' . ? t l i - I 1 Tjr.-.r t l l í lt«ÜlHtr- i i t t t - l t v>: U r ' l I •'.>"- ( i f - C*i' • « 1 C t th

ir.1---, I ?(• • ; | | / f . r r ;,i ( I H»iO tHhi» pl i t l i t r * tit- * " " ItWr- f.' ttftt<"i Crtt'lrt

•i<- 11*»»*.» tiWi . Ar, técnicas eccMtotnit**-: lri*dicii»»»»l»i«ti»t«*

u t i i i _i*di>% pi-re o cs Lutl>> e «• «cdidi» rtv i>oiãívfiE rccnckiáç

i\> *ir.'l«» Ia* it* |>» oce-sijo'^pro-Jot ivr» «%pet>âs prr»ittM» verific«»r

rott.o variai* os custos ete-titro dC' t»t*»i» f c í i í ' de- IO e i*T. «

pro t i r rJt-- tMna> planta de re fe rênc ia . For A dessa fai .u* . prfrm

fii.orrrr saltos tr ti«»J€>ttict>i que int^de» dc"Scof.iitH*ifl«<do3 ttaz

?.e projeta u«»* FtíM, vério= ccHuporte-nter pt.de»,

saltos tecnológicos. Por e;:en»plo,» * «enor

menor denridade energética do r»úcleo CKigir?o

e aistewas con espçcif ic»çftes de clac.ee tio

segurança «uito nenos sofisticadas. .

Além do m*i%f muitos sistewas; . que, #»

tradicionais» eram clasaif ic*dos cama úm

e-iíioindD, portanto, maior confiabi 1 id*d* & r»dtm#íincia, na>ú

PCtJs n3to sKo (R*is n»ccB»Ario5. ou d*i«*« de ser

classificados corno de seçur«nçA» d» for»* qu»» •» gerôl.

consegue-»» u»» çrirnd» dimimtiçiio no número d« co«>por>ent&e.

Um* outr* metodologia deve iser formulâd» para o estudo

do efeito de escala Bm PCN«. Em priiweiro lugar, deve ser

organisada umas ba»e de d<*do« p^r» cadastrar ac condiç6e*

relativas ao e tUç io d» maturicíade tetnica e d»

licfcnciauwmto tíoç vários proietee» Em seçtuida, deve ser

definido um fator d«3 escala comporto, fiu* permit» descrever

a influencia de escala do« principais componentes e sistemas

que compfSt-* cada uma das Í ' ' " ~

nova metodologia, uma outra questão importante

cor»3irlerada, qr»rtl se.ia* o comportamento histerético



' 1 • > • : • - • . > • . l i » . - i . * . » . . . l i » . ! : r - - . > t Í . Í M I l t . . t » r < t , ' - - . ( • d « J t r t l t » H * ' f - t . »

f>. i»tr- r •:• d» i»pi FitdufxJo n=»«s í i r w . tie p ro j e to . con«: truest».

otH?»"c*ç?!« r- trĉ Qiir «»r>ç£. de* rea to res r.utlt-ares de grande- tHr»rto

ger* c ,i.»ipci«.er.tos c* e*£pf> ií-ncias ta i s que, ao se r r t o r i sr a

5 de menor porte., estas refletirão custos

Ar arcntt*»»ente. existe u»a cor.tr se»içSlo et.trr- a

!Jãds de aproveitar o Mfcxi«o possível as tecnologias

JA • <vmi*w »»p«rt»s BN» »f»í*to#cts d« çraiM^ |>f>rt(p •- fiaMiiiMte-'ir o«*

riscos, e cijstOE text PfcD - e a necc-seid^d» de gerar prontos

COR» &ir»oularidftdes suficientes para ccwupensar as etemomisr,

de escala perdida».

Na verdade, mesaio tomando os grandes reatores como base

tecnolómc», deve-se pensar mm vmm PCM como algo

sigr.itícativantente diferente destes, isto ê, im* F"CU não 6

um mero "scaled down" das grandes centrais nucleares hoje

euistentee.

Algumas considerações nfc» poómm ser perdidas d* vistas

em primeiro Itigarr nko se deve pensar IN» uma boa soluçko d*

projeto pmrt, peauenos reatores tendo em vista um program»

nuclear mais «mplo, com a conseqüente etttrapoiaç*o dessa

solução a grandes reatores, pois este "scaled up" imporia

limitações a varias possíveis melhorias especifica* para

PCNs.

For outro lado, cortes de custo mais significativos nfto

ser «o conseguidos por pequenas diminuiç6es d» custo sobre

todos os componentes e sistema*. * necessário procurar

elímir.«r «Içur»»' component*» m síste»»* de p«so, ainda que

isto implique em aumentos de dimpms&e* tí« outros

equipamentos que mprvzwntvm um «tusto unitArio menor.
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p*c.r HI ciuf ní»o E U p f t e cm 12X o s c u s t o s t*cp«_-rf»«lc»Sj

pl»»r.» »•, at? yi an«H: po» í e tlíElffíEWr».

Em recerttc- estudo sobre « cowpc-iitivicJtódt dos rf.%k>n ;
de pequeno porte tío t i p o SIFv. frente è f»I*.em**i. > ot:;

nt i l 3 rar-f.e PWR5 convencionais de 1175 Wf»-» foi es t • iti;->tí*. mie-
o a i ^ t o un i tár io d»? c^pitfil pára i«»s «inics ur»tdatie r.lR, ê«
stT rcínslruítía »>a Inolaterr» , rtíio deveria nor <c up* ri or .< 10%
»o correspondente custo u n i t á r i o d» capital esperado |j,írA i»

de grôntíe port* (HftVMS •- BWEP^R». J991).

Conforme apresentado no capítulo trfs, o SIR utiliza
intensamente o conceito o» modularidade, sendo proposta a
instalação de verias unidades em um mtswo s i t i o . Isto far
com que se progrida mais rapidamente sobre as curvas de
aprendizado, levando a rápidas otimizaçbe* econô»ic»e.

£53

Cm termos de planejamento, e muito difícil fazer um*

previsto do impacto de cada um desses elementos no custo

final das centrais. * verdade que existem fortes indicações

de que os custos unitários tf» capital das PCNs poderio estar

próximos dos valores esperados .pmré os grandes reatores*

Entretanto, é necessário comprovar o quanto essas vantagens

poderão compensar os indubitavtis ganhos de escala dos

grandes projetos.

r*ora as quest&es de escala eeon&mica* um outro aspecto

a s*r considerado refere-se aos níveis de desempenho

operacional das PCMs frente á alternativa de gmnde porte.

As tabelas 5.2é>f 5,27 e 5.28 forn*c#m alguns dados sobre a

toKperiWnci» conhecida com relaçko ao desempenho de reatores

nucleares* '

>>• •



TABELA 5.26

CENTRAIS NUCLEARES QUE OTERARAM CON MAIOR
FATOR DE CAT AC IDADE NO ANO DE 199O

Ul.MtE. Pu I&A1OR

> 1OOO HW»

Diab lo Canyon 1
V.tit't-1 and
La 15»He I
r-fecfar 11
Ful-.ustii.** I I 1
Water ford 3
l in ing» 3
LeihstacSt
tirol»r»de
K - tar iw« 5

D» 600 * 1000 MM»

ttihanta 3
Alffifra; 2
F t . Lepr&ÊU
Farley 1
Hatch 2
TVO 1
Qecnee 3
TVO 2
7*kõhaiwé> 3
TaVahama 1

D» ISO • 600 MW»

Genfc&i 2
lk*ta 2
Shimane 1
Montieel 1o
Packs» 2
Paci'.s Z
Packs 1
Muehleberg
Pickering 5
Beznau 2

>

J»p3io
USA

Suíça
Al€»»£mr»a

Espanha
Canada
USA
USA
F'in 1 índ ia
USA
FinlèndiÃ
J ap&o

- J*t}3to
Jap>o

USA
Hunçria
Hungria
Himgri»
Suíça ;
CanAd*
8uiç#

1 If- U

PWR
PMR

rwr
PWR
FMR
PWR
FUR
Et^R

PWR
PWR

PWR

ewR
BWT:

PWR
RWR
FWfi
PWR

- PNK

mm
^ ma

-- • '^BWPi -1,, -

FA10f< DE
CAJAClfiAD»

9 2

8?.2
B8.4
87,6
87,6
85.9

- ioo
97,4
95.9
92,2
9 5
94,4
93,3
92,7
92.>
91,3

1OO
10O
97,5
t2,4
9O,3

'•• 0 9 , 6
B«?,6
«B»O

•"• •• : : > ' i 6 f 9
66,2

Fontei



TABELA 5.27

PERCENTAGE» BE CAUSAS BE PERBAS NAS
PLANTAS NUCLEARES EN 1987/«B

PAIS TIPO DE REATOR PC SAtDA •*• FEFDAS •*»
REATOR ANO (*édio> COMPLEIA OFEFAt 1OMAI5.

EUA
EUA

URS3 PMR
URSL- FMR «40

17

PUR ? 7OO
PWR < ?©O

Japão PMR > 7OO
Japão PMR < 7OO 12

72,5 27tI

4,5.
5,2

- oU
o.r-
o.5

(») Perdas advindas principal«*»>te por ikotivoc de
para recarça de cotbustivi» »«r*uter»çBc> 6- reparos

Perdas advindas do fato de á planta nao produzir a tua
taxa »»Ki»a autorizada.

Fonter (THOHAS, 1990)

TABELA 5.2B

SE6LI0WKNTO DAS PLANTAS EFI 1987/

PAIS TIPO DE
REATOR

REATOR
ANO

FREQÜÊNCIA
TOTAL «•*

SAÍDAS
FORÇADAS

URSS
URSS

EUA

Jepâo
JapSo

PMR
PMR

PMR
PMR

PMR

10O0
#40

> 70©
< 700

< 70©

47
23

12

19
12

3r96
8,6B
2,13

2,7O

0,75
O,15

(*) Parada» forçada» e planejada» ..••:- •'•' / "*:,--<
(*) Equivalente a UIM parada forçada a ceda 9 *r»cy«

Fontef (THOMAS,
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•;.>-<•-.. t - * op^rat .c io »»o *«w» ilt- 1W*.». As títt>«;-i.>i.

p«»i sua vez, t omf>at .*•* o ^greg^do nucle.<t" •!•:-

|KHÍI SM?r ttcnoliiaicos cliv I m i t e » W>Ê>; ! C>U»^

gr antkí par i i'i|>í«çào da i l

tstr.tr», »p&n?-> os re* tor

As tabeí -s !>.26- e- 5.2T tRu-tra» «fite o CI-ÍEÍH»^ »'••

ç*!níf«?s re*tor e= ^ . jny«»»-:«vel««prtt.es pác«r éo n«»r o

p*?-q.tçita= c<?ntr=-i£.. «esoto consider «ttdo qtn? »s PTMs

tabeles odota«, frind». as

ir«cf.ii-.ior»*ie d»->s -iste«»a5 de ora»íCf» porte

D projeto, a cor>str»ç3fo e> s op^rè»ç?o de ç

ait nucleares re«|u&r t«»a c?levada qu*lifícaç^° técnica

dos recursos hom.̂ tnos «»pre^*dc«. inclusive * nívfjl de

gere-r.c ií>»tnto d*5 plant»sr de for»» qu*? semente Algumas

companhias de eletricidade se encontr** preparadas par»

conquistar altos índices de desempenho pare a* cu«e grandes

usinas nucleares.

A importância do* indices de indisponibilidade do»

reatores apresentados na tabela 5.2B é óbvia. Quanto maior a

disponibilidade de uma c«*ntr*I, mais rápido sr-rá o retorno

de seu capital. Mém disso. *e uma centrai saí do sistema, a

energia por ela gerada devera ser atendida por uma outra

fonte mais custosa*

P«t uma forma n»o muito rigorosa, podé-se avaliar que

uma melhor* no índice de efisponíoilidtd»|fe uma central

nuclp&r de 70% pf.ra BOX produz uma diminuição no cue to de

geraçSe da ordem tie
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• ii-rt ri .ol viq,»-ulo. t> p r o j e t o APé»O* . por ç::c?»>pU. f.iiLi»nti ̂ - S R

tAbel => r stifi p-s e ^ p e c t a t ;.*<•£ d e

Miter

Io. õpresentt- =?»» principais fainas de custos de cjt-t r.'ç2to

•Jç ftlsfr ir idade £*tr aves de fonte-E termoelétrifcps previstas»

€•» í*C4, para as plantei çjw& dever JSW entrar e» operação a t *

l?90.

H= esti«ativas foram rtaiizctdas acsuM^ndo que as

plantas operariam na base» coin um fator de cap£<!:id»d& de

70%, teria» uma /ida l i t i l dt> 3O

ta,,é de desconto de- 10% »a. (SCHIMIDT. 1784)

i

«íi

Como «ostra a figura 5.1, mesmo as «>£>is c»r*s FL.Js de

"•00 MWe teriam c&ndiç&es de competir co* usinas térmicas a

tiBC. Mém úo «ais. »s PCNs «wis baratas poderia» competir

com usinas a carvSo relativamente carasr com a mesma

capacidade (SCHIMIDT. 1984).

Entretanto,, «ttsmo que as novae PCNs em desenvolvimento

venham ? ser menos econ&micosP em termos dt- custos unitários

de investimento, áo que « alternativa nuclear de grande

por t(>. principalmente se se consider* ô »dv»nto 0os AI.WR -

reatores avançados -f existe» outros elementos que pode»

Justificar a sua ̂ tratividade pçrm- as empresas de enerçia

tlítríca.
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TABELA 5.29

CUSTO DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE NOS

ESTADOS UNIDOS (•» US*/HWh) Cl)
CUSt - 1990)

Custo de
capital

Lnsto co*t>

Custo OfcM

Custo total
de çeraçfeo

f 60O

26»»»

t

e

43

CARVÃO
baixo custo)

2O

IO

10

40

CARVÃO
(alto custo)

2O

18

10

5*

BAS NATURAL
Ciclo Co«b.

9

se

-

7ú

Vantagam
Compare, tive
oo AP600

- 7% 647.

(*) Supondo uma vítf* útil ú* plant» d» 30 «nos
(~) A partir de um custo d» capitei d» 1370 USt/Mtf

Fontet (FI0REMT1WI,

ftMt

nwnxMt

MV»

FISURA 3.1 - FAIXA» DE CU«T0 ME «ERAÇAO PARA U»JNA© NUCLEARES
(PCN» ft GRANDE PORTE), UBINAS A CARVHO E USINAS A ÔLEP
COMBUSTÍVEL COMISSIONADAS ATá 1990
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t »i>p> «.• =, .. d*? G-lt-tiicifi5.de. fcstc- e l e m e n t o . c o m o j.* foi

íi.r-tic ictfi^flo n o c a p i t u l o t}ttntr>-r. p o d e in.-* r ter a **• «••̂ •K dc-

(«('•i i l-i ij.»s (oittcü di? g,c-r ;.çíN>. $.»* JI.C if«»lu« i«»c- c-o> i*t».l.n 1.1 .••:.

o n d e e x i s t a m g r a n d e s restriçftet u n ã n t t > i r i ^ .

O problema da exposic&o f inaiict: •«« c-nvwtvr. ca-.

primeiro 'uoar, & possibilidade de »c«bilir^ç?to de retuti^s

um segundo «ílemento, entretanto» **plie*-r;e aos riscos dp

eí»cf«lí>da dos custo?., principalmente durante o período d?

construção da uüíni».

Ouar.to maior o porte do projeto, maior o risco de- que

haja um» escalada nos custos financeiros do mesmo, fazendo

CD* que nem me&mo as previsses futuras ce receitas do

empreendimento garanta» a sua vi^bitidade.

A economic idade da+s FCHs d»ve ser estudada

principalmente tomando-se em conta as vArias possibilidades

de escalada dos custos financeiros para a construção de

grandes obras de geração elétrica. Muitas vezes essa

escalada gera deseconomias que superam quaisquer vantagens

de escala técnica conquistada».

Ainda com relaçfto ao período de construç&a. e

necessário também se ter em consideraçto que, m*tfut>r*to umm

usina se encontra em construção, a energia que ela deveria

gerar poder* ter d» ser atendida por outre* usinas mais

custosas.

Normalmente esses custo» nfto sfco reconhecido* f m«=,, na

verdade, ele» »*o reais e potencialmente elevados,

principalmente em situaçbes onde eKistam grandes atrato* no

tempo de construçilo (THOMAS, 1989)»
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oi n «•rk.K»I >j»»r rí-"1 obras inicial«c-iv|r> f»« ••.•i«»ti>s potfc-a. ;;••»

rtfàl*n:itte e-xecutados, representa», 6 princípio, u»» oi and*

vantage» p«r* d alternativa de PQte.

COMO se apresenta». 5ot»t-r»te par* caracter uar »

dificuldade do problema» b«sta cor.sjdc-r*r iiut os iaf*or><3-sos ^

o-» franceses t&* conseguido construir gr->»>de5 reaiorfes «-«*

(>ra;oE que varia» de 4 a 5 anc*e. Me5».c» para

período» de eonstruçle «içrvificativa*ent«' «anor^t do

estes parece» ser pouco prováveis. â

Vale » pmnm ressaltar ur» po»jco »ais o prot>I««» dos

riscos. oc-ner*ii:ando u» pouco w i t » di*et>s«3o, d» for«a a

envolver nSc» apenae os riscos .financeiros» «tas todcs os

deiRais riscos relativos & instafaçXo fie qualquer grande

projeto produtivo.

Sempre que se estim» o eu*to de construçUo de

atividade produtiva de grande evcala, as empresas define»

fundos de continyência capase» de cobrir possiveis

incertezas. Esses fundos d» contingência se reflete» e»

custos reais para os projetos.

Na *edida e» que os projetos m^êtnçmm e» sua fase de

construção, as incertezas di»inue#», de for»a que» ** u»

segundo projeto eo» as »es»as características, os fundos d»

contingência previstos «ao »enores e» portanto, os custos

fin*i= de construção ta*seü poder*o ser mmnarm*.

A tabela 5.30 procura explicitar os vários níveis óm

r iscos envolvidos co» a construção de u*a usina nuclear.

N»sta tabela, procura-se 4mr a noçSo de co»o o aprendizado

ttma sensível reduçlo nos riecos envolvidos,
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TABELA 5.30

VARIAÇÕES miS RISCOS ENVOLVIDOS NA

INSTALAÇÃO DE REATORES NUCLEARES

TIPO DE RISCO PR I fit IRA PLANTA

Erro* ne t-slime-
/tiva dos custos

Risco*, técriicos

Risco» comerciais

Riscos d» construção

TOTAL

5%

7%

5%

6%

25%

OUTRAS F
DA MESMA BtiRlt

07.

07.

3*/.

M.

87.

•<• i

Fontst ABOARD, K

O problema de mobilização de recursos f inanceiros e o

comportamento frente os riscos se in ter - re lac ionam. Quando o

rimco de um dado projeto ê miiito « l t o , a tmtprmtêi passa e t t r

dif iculdades p*r» obter os recursos necessários par» a

do mesmo no sistema f inance i ro .

Outro elemento que pode in f luenc ia r A economicidads

r e l a t i v a entre Grandes projetos • pequenos projetas de

geraçio e a magnitude do crescimento previsto p«ra e> demanda

de e le t r ic idade . A diminuiçto tfâ tana de crescimento ó»

demanda de e let r ic idade a ser «tendida gera vantagens para

projetos de grr#ç|io de menor por te .



iiiti o d u ç k ' f.U- o 1 iV.ítftp- b lor or., rl" t w i cii» ?•»•• ».>»••

eUtriro cuja dt»manda aprf»sr-nti» t ;»>•:*« rJc- creseiment*

r»ào muito elevadas, faj coo» quf- sejam ri6ce*vç.Ar A os vario1

anos, antes que una nova usina de grande porte posa* • sc*r

completamente utilizada.

COMO já foi visto no capítulo qt»ft'*.r'o? o critério de

expansão ótima de um aistftma elétrico consiste n»

co»*|>a* ibil idadr- entre » cppsciclad»? instaled» c o ei t»3ci«w»ntt:«

da demf.ndt?. é de 6f> esperar, portanto, que, em algumas

situaç8e«f principalmente em sistemas elétricos d» menor

porte, a instaiaçfto de FCNs possa usufruir des&a vantagem.

a estrutura do parque gerador é

f ur»cía»>t?ntal para a viabilidade da PCNs nos programas de

eKpans^io. Já foi mencionado que a entrad« de uma dada plant*

em um sistema de geração elétrica tem efeitos sobre todo o

sistema, que nao podem ser detectados pela simples

comparação dos CUEtos de refertncia de cada alternativa.

For exemplo, quando um sistema elétrico é constituído

principalmente de usinas térmicas de elevado custo

operacional, como é o caso de usinas a óleo combustível, uma

usina nuclear poderá mntr»r no sistema, deslocando as usinar.

* óleo, permitindo uma sensível redução nos custos globais

de geração do sistema.

Além do mais, com o uso de unidades aeradoras de menor

porte e de rápida construçío, * necessidade de reserva d*

potência instalada no sistema elétrico poderá ser reduzid*,

primeiro por que *s unidades poderÃo ser construídas mai?

rapidamente» segundo pel» maior disponibilidade dessas

plantas e, finalmente» pelo fato que o desligamento de u w

planta isolada nSo gerará grandes perdas de capacidade e»

todo o sistema.



Mo casu de ^izteaias con» nraudr- t̂ tii? li-h r 0.

<: i.t r ( t.-.nto» r> «irtálise nào é fao E imp Its. Na verdade C

prorir>o considerar as possibilidades técnicas t? C?CO»»«'J«I.I C<»S

de it operai f-CUs Eeguiido a logic* üe ccM»ple-rac.-iití*ç!<o

t*!-tmi <;«.

Outra possibilidade, em te-rmos de introdução de FCNç>,

?.erií. como estratégia de postergação de Qraodc^ ct.ra;, de

gor^c'ho, êttrôv^G de* eliminaçrio do pequenos g<irtja!or no1

quadros de demanda esperados.

Meste caso. a competitividade das FCNs em relação *

alternõtiva hidroelétricar teria de considerar & maior

flexibilidade na localização das plantas nucleares*

evitando-se, principalmente, pesados investimentos em linhas

de transmissão.

Par» concluir, a combinação do» vários fatores

a prosei, Lados, adicionados a tanta» outras possíveis

consideraçbes, como, por exemplo, aquelas apresentadas n»

tabel» 5.31, pode fazer com que as PCNs seiam competitivas

em todo o mundo, ainda que o custo unitário de geração de

uma planta isolada sei a maior óo que o de outras

alternativas.

No médio prazo, as PCNs deverfeo ser competitivas em

comparação com unidades nucleares de grande porte e centrai»

termoeletriea» convencionai» A carvão e A gás natural,

principalmente as unidade» que opera* em ciclo combinado. No

longo prazo, deverUo competir também COM» ás novas

tecnologias que utilizam o carvko comb combustível,

tecnologia» esta» que, atualmente, nao se encontram

comercialmente disponíveis.
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TABELA 5.31

ASPECTOS RELEVANTES PARA A COMPETITIVIDADE DAS PCHs

J> tis FLN& podem ocupar no VOE mercados tioje
*os grandes reatores nucleares, -:o*o a geração de ralo» t.;.rn
distritos urbano», cogeraçlo cie cai or paro «rtiviú adc.?s
industriais e géraç&o de eletricidade para pe»qoei>3*s rodes
elétricas, operando n»o somente na base. «AS também eo.
cargas intercediArÍÜS e d» ponta.

2) 0 emprego úm am alto grau de padronização permite a
produção industrial «ft» eerie, levando a u»& diminuição de
custos. já que um fluxo constante de encomendas aos
fabricantes de equipamentos, permite um oelhor planejamento
dos volumes a serem produzidos, podendo refletir tanto em
redução nos preços dos equipamentos, como no custo de
manutenção dos mesmos.

3) Eciste a possibilidade de «dotar-se uma solução mais
adequada para a quês tio do am^senamento do combustível
queimado. Neste sentido, alguns t-rojetos de pequeno porte
prevêem o armazenamento de todo o combustível queimado
gerado em toda a vida útil da planta no próprio espaço
fisico a* centrai.

4) Melhor uso do combustível através de tecnologias
permitam aumtmlmr a queima d<> combustível e sua taua de
conversão.

.t'
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>"i f- • • ; « • t t « - c »,tr 1 •"» f i % ' . : . t - : - . f t l l t r i i :' j v i i " . t i c » ^ } f ' » « • ? * ( > »

t«rtpir. ii. i'l»jt-Uvos pieniit»eiv'.«? ê»lc»:»çAvfis p»-ifl>s r»t>v«»E> F"CM*i cnt-

dnsf-nvol ̂ imer»tof desde- que se considere* programas nucloarts

bem planejados»

Foro o it.ero aspecto econonticc-'fihanteirD. sc so

o fato de que as PCfís traze» grandes êvanços em

^eniroE e de B&çurançr>, setxto «R«ic facilmente

aceitáveis pela opinião pública* al̂ -m de sere» Mais

facilmente absorvidas por países que tèm progrímas nutl(?í es

ativos, i»as que têm infra-estruturas industriais r.So

totalmente desenvolvidasr . probl»*as de desenvolviwento

tecnológico etc» pode-se prever que ate o ano 2OO0, e::istira

um mercado potencial crescente para essas plantas

(SCMIMIDT, J9B4).

De? qualquer forma, ê fundamental que o» possíveis

usuários dessas PCMs estabeleçam programas nucleares onde se

desenvolvam critérios tanto de lonoo» como de médio e curto

prazos,» incorporando tanto questftes estratégicas^ tais como

o domínio da tecnologia nuclear e o desenvolvimento de

pessoal qualificado, quanto elementos econômicos capazes de

selecionar as alternativas energéticas mais apropriadas

(WALD. 1988).
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CAPITULO 6

Possibi1idade* de uso

Anal is

» PCNs no sistema elétrico brasileiro

dos Sistema» Isolados

b.l Consideraç&e* Iniciais

Or, 5ÍEtt?«tas elétricos isolados sâó aquele- que- i.Ao se

encontra* interligados aos eirand&ü eiste»èis

i>anion»is. Basicamente BSO constituídos de vArjas

of?radoraa****•*. e u» siatwna de tr.»ns»iss9o pouco e.:tcr»so.

int.r?r ligando, dentro de cada sistema isolado» %m ou H»ais

centror de caroa.

O5 principais sisttHMkB isolados e»istentc-e no Brasil

estão localizados n« Amazônia Legal, de for** que, p»rm o

entendimento completo de suas características, torna-se

necessário» pelo lado da demanda, estudar as perspectivas

econômicas e energéticas para a região, consideradas as

macroestrategias previstas tanto para o pais como pair» a

economia internacional.
m

Pelo lado da oferta, por sua vez, # necessário estudar

como se comportam os sistemas tipicamente térmicos

c?:;istentes, suas possibilidades de expansUo e as principais

alternativas a serem consideradas, quando da definição de

novas opções de geração para o atendimento dos consumos

crescentes esperados para essas regiões.

(27) A maior parte delas de pequeno porte

kl
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t>.2 Aspectos macroeconômicos e energético:, para as regides

que caracteriia* os principais sistemas isolados do

pais

A seguir , proc ura-&fl rt'sgfltsr e resumir *n informações

contidas no documento "Cenários Sócio f.cor»ó»ico- e as

Mecescidarfcs de Energia Elétrica para e> •'»»••-• rf.r.ií. (l'?OB -

2 O 1 O ) % o quel analisa, de forma exauiti •/;=.. ot; principais:

elementofí qo«;v ctmp&íHk eu vArios estudos de planeiõiuc-iito rio

setor elétrico.

Na verdade, *s*>e documento, assim como ocorreu com o

"Flano 2010", tornou-se precocemente desatualizado no que se

refere às SUAS artâliees quantitativas; contudo» os elementos

qualitativos t£m uma grande abrangência, de forma que o

documento» r.t>st& sentido, «>inda é uma importante referência.

Os possíveis certario* energéticos e econômicos futuros

cia Amazônia foram construído com base na interação e

confronto de um conjunto de interesses e condicionantes

externos A regiWo, com outros interesses e características

endóger ias.

Desta lormm, para a construçXo desses cenários, foi

necessário considerar os elementos de ordem nacional e

internacional apresentados no capitulo quatro, definindo as

implicações dos mesmos sobre a região. Paralelamente,

analisa-se a dinümica e os comportamentos possíveis dos

fatores internos da Amazônia, que poderfto estimular ou

rete>ra»r as transformações na re»gia*o.
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6.2.1 Influencia de interesses exageno* sobre * regifco

, o cenário "«ais provável* p^ra o

compor V«.iiK iitn J*. r-conom,i* nacional c? inter nacional assume

um» lenta rtcuperaç&o economic <• a partir de 1993, » qual se

consolida n* virada do século e se mantém até 2OIO. Este

eteo d».> rt>ctu*»ráç%o economic* faz co» QMe a eepacirfad*-

investi«>. nt.-s no proresso de ocupação econômica t»

d.» Amazônia volte a se acelerar, princip£>lMfr.tt>

com inveç;timrrtt.c5E em infra-estrutura.

A dtímcr>dí» nacional e internacional por "comiodities'* e

insumoç» básicos minero-metalúrçicos, energéticos e eletro-

intensivos, produtos nos quais a ANtazânia apresenta

vantagens comparativas. deverá crescer, orientando a

local ilação dos programas privados e estatais d»

investimentos» Adiciona)menter uma vez que se consolide o

quadro de recuperaçko da economia nacional, poderá ocorrer

um estrangulamento n* oferta nacional de energia elétrica,

fazendo com que seja provável a exploração das grandes

reservas hidroelétricas de- Amazônia.

0 crescimento econ&mico da Amazônia dependerá da

continuidade dos fluxos migratórios de outras regibes do

pais, mantendo o processo que, em passado recente, permitiu

que a expansão demográfica da regilfo fosse quase o dobro üm

nacional.

A crise econômica dos *»»»os 60 e a perda de capacidade

do poder público manter as políticas de colonização nas

novas regi&es de fronteira, fez com que essas regi&es

ficassem submetidas ao completo desamparo, provocando a

diminuiefco das taüac de mígraçWo em direcato à Amí»:r&nía,

Entretanto, orn vm quadro de recuperação econômica, esses
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rr n r .

Como r* agricultura braç-i ti>ir», prinrip#lmt>r»te nT-kn

mais desenvolvidas » oind* de*t>r£ soirt.r um gi <-<IKJ<-

processo de »od»rnisaçdo, pode-••••? prever Í» co».tinuit»ê»de da

liberação de- (RSo-de-obr.» e prcpi itftArio^. sgritirlôr para ^

manutenção ttesnes fHtKos nkigrôtr-^ if'r..

Por outro lado, *• provAvol m» o d^ior.vol v 1 U

ftiturp do AuMZ^nia aprtsentc '»* cw»portfm*.c* t

iaiportante. de for*» qwe » • arentue^ r> precoce crt-scither»to

alguns centre» urbano» hojp jA observaitos n«

caracter is tic» »ssa «p» tfM» grande intpertSnci» r>i

do perf i l d* detindi d» energia a ser previst».

li

Os i«|>actoB tf» todos e&ses elemer^tos dos cenários

econômicos nacional e internacional sobre « A»a2àni# «erfto

Mediados por condições socio-economic-ds,, culturais e

ecoloolcAS inerentes A reoi lo , criartdo obstáculos ou

estimulando os processos de mudança.

h.2.2 Inf lutncia d» el«

Dentre os principais

considerados pode-se citart

endogenos qu? deveu» ser

(i> Fatores de estrangulamento

resistência és mudanças*

- fragilidade do sistema ecológico

- á realidade *ôcio~cultural

- os conflitos de terra

- desigualdades intra~regit>fié>i«>

que criam

1 ri'.
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- a crescente dis(»onit>i 1 i>i->dt- de recur =.os- natural--, ?

cresce na medida e»A qu*:- *»«<M?nta o capital investido

sua exploração

- » formação de w» «te-rcdde» interno

- 6 Mftpliação «to rato d» influencia dos

Modernos da regiSo

- * »aior

A expansão de «tivid;>de^ «ore--pecuárias,

motalt*rgic«s, hidroelétricas «? extrfttivistas jA

provocando desarticulaçoes no &>Bte«Mi ecológico

Ees^s ecossistemas s2io muilc» vulneráveis A

econômica intensa com tecnologias inadequadas trazidas

fcr*.

estilo

Mas regimes onde at atividades econômicas tendem a se

concentrar, essas poderá*» sir responsáveis por efeitos

retardados sérios sobre o ambiente, provocando reações

políticas capazes d» levar a uma revisío do processo de

ocupaçfto e penetração econômico n* regiHo.

A figura 6.1 mostra o avanço óm fronteira agrícola

sobre os territórios ama;&ni>rr^, indicando a correlaçSto

existente entre a ocupaçfco dc*r> novas terras sem que os

colonos tivessem acesso as tecnologias ê técnicas mais

adequsdas para a ex loratBo tl>» mesmas e a evolução das

áreas de desmatamento inter»&o. A própria necessidade de

moderar o processo de ocupação 'i;* Amaiônia devera induzir à

busca de tecnologias alternai» *Ô* capazes d» garantir a sua

e;:ploraçSo econômica êtuto-KW lrnt.»da no longo prmto.
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i l.ti'» ek> CJI.U>. n«esm«> i>»t A qi •.•!>•.ir e>»iprt:-?:.-*r i«>i : d.:- ff.j.1 ."»«.•

úiij c a . a e x p a n s ã o rJe- &u«t"i a t i v i d a d e s c»pr .:•<=><-nt;-.

dl.t^df s , c m qrendes diferenças internas n^ st>a

rstruiur.. tLonoRiicd, rta tua b«»üE social e •«* BUÜ iiiteyr£.Ç.

com OB iiiti?rns5t»s nacionais e intt?» nacioti.'siB. Ma

poete—•?>»• idontif irar quatrc> pôloí. de modt-rr.

difc-renciadoB ©, aiualmei te» denart iculadost

D ntVcleo &lelro-Klt*tr 6nico do t^naust formado por u*

cr.njunto de empresas de alta tecnologia.

O pólo tte Rqndfirtiat atividades agrícolas

de- pequeno e médio porte, com a confluência de graná&

número d» migrantes e colc>nuB.

D triângulo de CaraJánt onde concentram-se atividadet

e industrial-portuAr&as.

O eiitp aoro-oacuário do Çentro-Qestg e Budgets

Amazônicot onde concentram-se empreendimentos

«gropecuArios para o mercado nacional e internacional.

Essa desarticulação cria um desequilíbrio interno e

disputas políticas pelos benefícios do progresso econômico.

Finalmente, um» terceira quest'do surge do próprio

processo de crescimento da populaçlo e do aumento da

concentraçto de renda nessas regiões» os quais induzem a

formação de um mercado interno, o qual passa a demandar

produtos de consumo mais sofisticados.

Esses mercados internos tenderlo a crescer com maior

ou menor intensidade» dando condições a investimento*-,

industriais diretos na regi to r substituindo impor taçOpss

realizada» a partir das regiões mais desenvolvidas do
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6.3 Cenário econ£mico • energético M i * provável para a

Amazônia

Par» a construct»:* tk> c&nário t-conÊnico e er«er t»t' t i e:o

mais provável para * fí*A;ôni<i, co»binou-5t? as cotvíi-tei ações,

sobre o ritmo e a forn*a de crescimento econômica nítiw>; I c*

internacional. com es variáveis enti«í»oerta5 r *«.|>-jnsAvt-i« i- Ias

resistências ecológicas, -̂conôifticAB e cultvr*tir. a ocupar, 10 c

da regiío.

(* trajetória ntais: provAvel è irregular. E* UM«

pr insira f«se, qu» se estende até o ano 2O0O. essa

trajetória tenderá a ee afastar do tradicional «octelo de

desenvolvimervto «arcado pela rápida integração cia reoiAo a

economia nacional.

Ao se afastar do modelo tradicional» o desenvolvimento

amazônico refletira u*a preocupação crescente com as

questões de inserção reçiorral, dando ênfase p&ra a

articulação intra-regional e p»rm o desenvolvimento dos

mercados internos.

Entretanto, esse afastamento r»*o se dará de- forma

brusca, JU seiaf o modelo de desenvolvimento continuará

condi ei or. ado pela maior ou mer»or penetração de investimentos

na região, seja do setor público seja de empresa» nacionais

e/ou multinacionais, As flutuaç&es do» preços internacionais

e demandas das principais "commodities", a continuação dos

processos migratórios, e à recuperaçío econômica nacional.

At* o ano 2010 a Amazônia consolidará a sua função de

supridora de matérias-primas e energéticos. Ao mesmo tempo,

registrara uma industrialização voltada para o seu mercaóo
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d» wri'?» ecolô«i»í^ e- cultural .

Apesar da recestDo «|ue ck»in»ri a economia mundial e»

ate mê Ktos da td#c««iA d-> ?•>. a >lMarór<ia co»itir.u#rí.

t»:-as r*zoAvti3 üc crc-«,cá*entu do vi cio ^

»atur*ç!»o e continuidade de tMftpreond* ater» tos

» eal i ZÍÍÍOS n » dî *:̂ cfaB de /O e ft.».

A tabela 6.1 resume os principais elementos

caracterizam m trajetória mais provável pmrei a Amazônia

durante o horizonte de- planejamento, (fue se estende ate o

ar*o 2O1O.

As figuras, 6.2 a 6.5 procuram refletir a transição

entre as cenas, dentro deste cenário mais provável d»

Amazônia.

Em linhas gerais, tomando-se como referencia as quatro

principais sub-regiòes econômicas anteriormente descritas, o

triângulo de Carajás se expande pára oeste, em direção A

Santarém, e p*r* o sul, tendo como base as indústrias de

alumínio e ferro-ligas. O norte de ftato Srosso tenderá a

integrar-se ao Estado d» Rondônia em um eixo agrícola e

agroindustrial.

A Amazônia Ocidental ter* o seu espaço vazio ocupado

por >m centro de produção dt? gás natural e petróleo de Juruá

e Urucu, principalmente apôs a virada do século, o qual se

vol tara tanto para Manaus como para o sul, vinculando-se ao '"

eixo agrícola de Rondônia* Nato Srosso.

Por fim, o noeleo industrial de Hanaun se

diversificará r*a dirpçlo de bens de consumo voltados á i

demanda regional, conservando, porém, o destaque ô*r,
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TABELA

CENÁRIO AMAZ6NIC0 MAIS PROVÁVEL - TRAÇOS MARCANTES

UtNAS

INDICADORES

Filosofia

PIB

Investimen-
to externo

T«!ía de
Migração

Ecologia

CENA 1

19BB
A

1992

Inetabilidade
e criee

Cresce 7-8 % aa

Maturaçfeo
te Continuidade

Declínio

Pouca
influfncia

CENA II

1992
A

2OOO

Retomada do
Crescimento

10-12 % •*

CENA III

2000
A

2010

Consolidação dD?
Mercados Internos

9-10 '/. »&

Novos Impulsos Arrefecimento
mm bens primários

Retomada

Influência
Crescente

Manutenção de
altas t»::as

Decisiva nos
novos projetos

Fontei ÍELETRONORTE / ELETROBRAS, 1968)
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6.4 Os principais sis •létricos isol tio Brasil

A anal is» anterior procurou resgatar a visão do setoi

elétrico co« relação As possíveis evoloçttes do quadro social

ân\e econômico da A»azân\a, definindo os pólos mais D

de concentração de atividades econômicas moderj.ar.. com LU

razoável grau de intensidade energética.

A confirmação das previsttes econômicas do

apresentado n» tabela 4.1 far» COM que * regi%o »mí:br>ít-

como u<* todo continue a apresentar taxas de cresci isento ú ?

demanda de energia elétrica acima da Media nacional. 1st-

está ilustrado na tabela 6.2, onde sSo apresentadas é-

úl tinas previstes de «ercado da ELETROBRAS para a regií*.

norte do pais.

TA8ELA 6.2

FREVI8H0 OE CRESCIMENTO 00 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

CICLO oe nMmsmmno DE 1991
TAXAS MÉDIAS DE CRESCIMENTO C % aa)

BRASIL

2,1

5,'B
5,6

5,5

1989/90
199O/95
1995/2000
2000/01

1989/2001

NORTE • MA
ISOLADO

10,7
10,0
10,4
7,3

NORTE
TOTAL

13,1
10,3
7,0
5,0

10,0 8,7

Font»» (ELETROBRAB, 1991/1) )
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6.4.1 O sistema elétrico d» Manaus

A area atendida l, pela sistema elétrico de Manaus é

fornada pela própria capital do Estado do Amazonas, mais o

município de Rio Freio dm Eva. No quadro histórico recente

da região, a economia se desenvolveu principalmente sob

influencia d* Zona Franca» a qual levou a instalação de mais

de 40O indústrias de segmentos eletro-eletrânicos, muitas

delas com um razoável conteúdo tecnológico.

Assim» na década de 70, a urbanizaçfeo da cidade se

consolidou por um fort» processo migratório. A concentração

industrial atraiu contingentes de mfto d» obra especializada

de outros estados e mesmo de outros países.

A rápida urbanização da cidade» o processo de

industrialização e o crescimento econômico advindo disso»

fez com que as taxas de crescimento do consumo de energia

elétrica no sistema Manaus permanecessem» durante toda a

década de 70» acima dos 20% aa. Além do mais» o consumo de

eletricidade da cidade de Manaus passou a representar mais

de 87% do consumo de todo o Estado.

' ...

Na década de B0» entretanto» o Distrito Industrial de

Manaus e a própria Zona Franca - ZFM passaram a viver o

mesmo processo de crise» comum * toda a economia brasileira.

A estrutura produtiva do Amazonas é muito dependente do

mercado interno e» portanto» susceptive! a qualquer

flutuaçto na economia do pais* Assim» as taxas de

crescimento no consumo de eletricidade também declinaram»

como mostra a tabela »,3.
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TABELA é>.3

SISTEMA MANAUS - TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIA
DO CONSUMO DE ELETRICIDADE

PERIODb X «»«.

1970 - 1V80 \ 22,3
1980 - 1985 7,O
1985 - 1986 19,é>
1986 - 1987 13.4
1987 - 19B8 7,9
19B8 - 1989 7,2

1970 - 1989 14,1

Fonte» (ELETRONORTE, 199O)

a. Previsões par* o comportamento da deaanda d» energia

•létrica

0 consumo d* energia elétrica na eidad* d« Manaus te»

sido caracterizado por uma participação cada vez maior da

classe industrial, cabendo ee destacar alguns grandes

consumidores como a CAIAMA, a Cia. Siderúrgica de Manaus -

5IDERAMA, a Honda etc. Em 198?, o setor industrial foi

responsável por 33,6% do consumo correspondente A capitai

Manaus.

A evoluçlo do consumo da classe industrial dependera

de como se comportará a politic* de incentivos A regifco,

induzindo a, ampliação do parque industrial Já existente e a

implantação de novas fábricas. Entretanto, supondo a

manutenção dos incentivos da ZFM até o ano 2013, e um

cenário de recuperação econômica, pode-se prever que o

consumo de eletricidade industrial apresente crescimentos

entre 9,0 e 10,0% aa. até o ano 2000*

A segunda maior parcela de consumo é a residencial;

a re-laçfco consumo mens*}/consumidor chegou, em 1989, a 217
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• Mu/t »'jt•*.'.<HIMcli'i , i.t-i.do t. **•!•«"•'£«'•• ;»i»r M I S alt O R indices tic.

l>ais. Ass in», dadas as caracteristic*;» climáticas da regido tk

o cenário de recuperação economic», A expectativa d*

crescimento do consumo residencial de ttanau*. no período

1989/2001 é de 7,5% ao ano.

Através de um programa d» ligações de baixa rend*,

espera-se aumentar a tarta de atendimento dos atuais 73% do

total de domicílios para cerca de Ví>X do total de domicílios

l.revistos nos «etnicipios em que»tio psra o ano 2OO1.

relaçko ao consume» de classe coo-ercial, deve-se-

mencionar dois elementos importantes» O primeiro é que c

comercio de Manaus depende cada vez menos ú*m lojas de

artigos importados, atravessando tu» período d» grandes

f>jKfanç&s» com a abertura de filiais de praticamente tod*s as

grandes lojas do centro-sul do pais.

O segundo elemento é que, no setor ter ciar io, o

turismo tende a ser a atividade econômica de maior expansfto,

principalmente com os novos projetos de turismo ecológico.

Além do mais, dentro de um cenário de diversificação

industrial, deverá desenvolver-se uma série de serviços

especializados, tanto para o atendimento dessa indústria,

como da própria populaçfeo local.

Assim, assumindo a hipótese de um maior dinamismo do

setor turístico e seus reflexos nas atividades comerciais de

Manaus, espera-se que as taxas médias de crescimento do

consumo de eletricidade nos períodos 1991/1995 e 1995/2001

sejam de 10,5 e 9,6% *••, respectivamente.

Finalmente, o setor primário, apesar de sua pequena

expressfto, mesmo com a criaçfeo, em 1975, do Distrito

Agropecuário, a 3O km de Manaus, terá que crescer em

f!
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I». Here potenciais,

O Estado do <«*zonat C O M um todo ainda nao teve

inventariado todo o seu potencial e*> recursos naturais. O

crescimento econômico em torin» d* Zona Franc*, na verdade,

inibi».» a ocupação do Estado» dificultando a incorporação de

eeonâmices.

' '*-.

Apesar d» tudo. estão depositados no Estado

jazidas Minerais, coao e o caso da cassiterita festanho),

tx»ro, potássio, petróleo e gàs natural, além de vários

outros minerais*

O desenvolvimento de uma industria de base utinero-

*etalurgica constitui o grande mercado potencial para o

cisterna Manaus. Destaca-se, neste sentido, o projeto

FETROKISA, para exploração de potássio no município de Nova

Olinda do Norte.

Por outro lado, dadas as características geográficas

do sistema ffanaus, ei» poderia expandir-se de forma a

absorver a regifto de Itacoatira, no Estado do Amazonas, uma

série de localidades do Estado do Para situadas A margem

esquerda do rio Amazonas, alem de estender-se até a regifco

do vale do rio Trombetas.

De acordo com as considerações acima descritas, prevf*

se, para o período 1989/199?, um cresciflHtnto acumulado do

contuwo de eletricidade no sistema Manaus d» aprOKimadamente

115%. As projeções d» demanda prevista» ate o «no 20O1 estlo

apresentadas na tabela 6.4.
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l TABELA 6.4

SISTEMA MANAUS / ELETRONORTE ISOLADO

PREVZSM9 DC CRESCIMENTO DO CONSUTIO DE ENERGIA ELÉTRICA

CICLO DE PLANEJAMENTO SC 19*1

DESCRIÇÃO 1992 1993 1994 1995 1994 I??7 1998 t?99 2000 2001

Total de Eneraia 2049 2235 2441 2457 2878 3097 3317 3595 3887 4131
fcequerida (GWh}«*>

Requisite de 233 255 27? 303 328 354 379- 410 442 477
Energia (HW-ano)

F*ior de «5,4 *5,5 65,9 44V5

Requisite de Pont* 357 389 425 443 500 537 574 421 449 70?
Total (IWh/h)

{•) Incluso Mercado total proerior energia * ser transferida p*r« * CEAfl e
perd«s/difereof*s.

Fontet (ELETROWtAS, 1991)
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Opçbes de suprimento de energia elétrica

O cisterna Manaus é atendido pela ELETRüNORTE.

constitui o sistema termoelêtrico de maior porte da

representando» aproximadamente» 51% da capacidade geradora

termoelêtrica total da \companhia.

A potência nominal instalada desse

termoelétricô é de 341 MM, sendo que metade e const i'tuirfo

por turbinas a gas que conscmen óleo diesel» de D 1 ovado

custo operacional. Além do mais» devido a elevada

temperatura ambiente» existe uma perda de rendimento térmico

nestas turbinas» resultando em uma potfncia efetiva de 309

MW (vide tabela 4.5).

Com a entrada em operaç*o da UNE de fcalbina (5x50 MW),

em fevereiro d* 1989» iniciou-se o processo de substituição

úm geraçfco termoelêtrica por geraçtto hidroelétrica. Dentro

deste processo» prev*-»e, também» a construção da UHE

Cachoeira Porteira (4x173 MW), a qual possibilitara a

eliminação total da geraçfeo termoelêtrica no sistema,

segundo o Plano Dccenal 1991/2000» no ano 2000.

A entrada das quatro primeiras máquinas d* UHE Ba1bina

permitiu a substituiçfto de 63% d» geraçfto termoelêtricaf

levando a uma melhora significativa no suprimento de Manaus,

eliminando» principalmente» os constante» racionamentos

devido * insuficiente reserva d» potfncia do sistema.

0 sistema local de transmissão é constituído por uma

linha de 230 kV, com 178 km de extensío, *m circuito duplof

interligando a UH Balbina à subaslaçlo de President*

Figueiredo • A subvstaçko V-B em Manaus*
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TABELA 6.5

SISTEMA MANAUS * POT0C1A TERMOEUTRICA INSTALADA

l (e* kM)

USINA

UTM-1

UTM-2

U6A

ELECTRON

SISTEMA

POTÊNCIA

POR «AO.

7500
7500
7500
9375

18609
18609
500O0
50000

26000
26000

20000
2000O
20000
20000
20000
20000

NOMINAL

TOTAL

31875

137216

52000

120000

341093

POTÊNCIA

POR MAB.

75OO
75OO
7500
*375

16O0O
16000
50000
50000

2OOOO
20000

1BOOO

leooo
1B00O
18OOO
18000
15OOO

EFETIVA .

TOTAL

31875

132OOO

40000

1O500O 1

306875 I

r
Font«f (ELETRONORTE, 19B7)

A entrada da UHE Cachoeira Portvira p«r»itirá nfto »d a

eliminação da geraçlo térwica, mas t»mbém m »Kp*n»Jio do

sistema Manaus até a região do vai» do rio Tro*beta«. alén.

do atendimento do» mercado» potenciais «cim* descritos. Para

tanto, o sistema de transmissão associado a essa usina

I
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Devido a postergação cia U*C Cachoeira For tear*, com

relação ao que era previsto no "Plano 2O1O", o PI ar .o Decehal

de GeraçJto 1991/200$ prevS a ampliação do parque

teraoeletrico do sisteata Manausr COM obras previstas para a

década de 9O, conforme Mostrado na tabela é».6.

O siste«a elétrico de ttanaus ve* representado

figura 6.6. Observa-se que a localização da UME

Porteira V M representada na figura» inclusive cut

possível rota para a linha de transai«sfto necessária para a

interligaçto dessa usina C M a UNE Ba 1 bina.

SISTEMA

TABELA ò.h

— POTOCIA TERHDELfTRICA A SER INSTALADA

(Plano DMMMl 1991/2OOO)

CM» Mi)

USINA

UTW-2

UTRN-1

UTIWI-2

POTÊNCIA

POR HAD.

29OÓO
25000

4O0O0
40000
40000

40000
40000

NOMINAL

V TOTAL

50000

120000

eoooo

DATA DE

6CPS/90

IW2

1995

1997

ENTRADA

Plano
2010

1986

V*

t i'3

i,'

Font»i (ELETR06RAS, 1991)





d. Considerações em relação As demais regibes do Estado do

Amazonas

Apesar da super concentração econômica c energetic* dt?

Manaus, o crescimento da população urbana do interior do

Estado do Amazonas ^uperou er» muito o da capitai. As

políticas desenvolvimentistas da décad* de 70 facilitaram a

penetração e a distribuição espaciai de correntes

migratórias.

Vários centros localizados ao longo das rodovias c

hidrovias que serviram de escala de migrantes rumo a Manaus,

registrara»! taxas de crescimento ainda maiores do que #

própria capital, principalmente nas localidades onde a

agropecuária é mais desenvolvida, formando importantes

centros de comercialização agrícola regional e

industrialização da juta.

Como o Estado do Amazonas procura incentivar a

produção de alimentos na regiKo para suprir a cidade de

Manaus, uma das cidades de custo de vida mais elevado do

país, é de se prever que o sistema CEAM, que serve o resto

do Estado do Amazonas, também dever* verificar crescimentos

elevados nos requisitos de energia.

Assim, em todo o Estado existe um total de 7t

localidades supridas de energia elétrica através de 250

grupos diesel em operação, todas sob a responsabilidade dr-

CEAM<S"*>, cobrindo uma área de 1,5 milh»o de km*.

lia verdade, nem todas as localidades «tendidas

CEAM *»o beneficiadas com energia elétric» 24 horas por dia

(28) Concessionária de energia elétrica pertencente
governo do Estado do Amazonas.
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