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Introdução

“Qualquer verdade passa por três estágios: 

Primeiro, é ridicularizada. 

Segundo, é violentamente combatida.

Terceiro, é aceite como óbvia e evidente “

Arthur Schopenhauer

1788-1860
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A energia nuclear é a energia das estrelas e aquela que está na origem 
de todas as outras formas de energia, quer as fósseis quer as  
renováveis. É a forma como a Natureza produz energia a partir da 
matéria, e da qual todas as outras formas de energia se transformaram.

Existem dois tipos de reacções nucleares que conduzem à libertação de 
quantidades muito importantes de energia:

- Fissão

Desagregação de átomos de um elemento

pesado: Urânio, Plutónio, Tório

- Fusão

Fusão de átomos de dois elementos leves:

isótopos do hidrogénio: Deutério, Hélio, Trítio.

O que é a energia nuclear
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Enorme energia das reacções nucleares

• Na fissão (ou cisão) nuclear, um átomo de um elemento é dividido 
produzindo dois átomos de menores dimensões de elementos diferentes.

• Quando a massa total dos produtos da Fisão nuclear é calculada, verifica- 
se que é menor do que a massa original do átomo antes da cisão. 

• Einstein resumia esta relação de equivalência massa-energia na famosa 
equação:

E=mc²

• onde E é a energia, m a massa e c a velocidade da luz. Uma vez que c é 
muito grande (300 mil quilómetros por segundo), E é enorme, mesmo 
quando se perde apenas uma pequena porção de massa.
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Formas de produzir 1 MW(e) durante um ano:

2500 toneladas de carvão

1500 toneladas de petróleo

700 toneladas de gás natural

25 Kg de urânio

5000 toneladas de CO2 , SO2 , 
cinzas e metais pesados

4800 toneladas de CO2 , SO2 e 
outros 
2400 toneladas de CO2

25 Kg de resíduos – recicláveis em 
96 % - dos quais apenas 1 Kg tem 
alta actividade

Vantagens da energia nuclear

• Não há libertação de gases para a atmosfera criadores do efeito de 
estufa e das chuvas ácidas

• A energia nuclear é economicamente atractiva
• Os combustíveis são abundantes
• As reacções nucleares são muito potentes
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Geração eléctrica na EU-27 em 2004
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Espanha
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Austrália
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Alemanha
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Tailândia
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Jordânia
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Estrutura do abastecimento eléctrico em Portugal 
REN 2009

• Um quinto da electricidade consumida 
é importada, valor mais elevado desde 
sempre em Portugal

• 29 % da  geração foi renovável

• Um terço do PRE é co-geração fóssil
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Site:http://www.edp.pt/EDPI/Internet/PT/Group/Clients/free_market 
/energy_origins/energy_origins.htm
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Mesmo site, para os resíduos

= 0, 000 275 g/kWh
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Aumento vertiginoso dos custos da PRE em 2008
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Envio desses custos para um défice futuro em 2009
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Lista das medidas com potencial  de reduLista das medidas com potencial  de reduçção de CO2ão de CO2
UK UK EnergyEnergy ReviewReview –– MayMay 20072007

Fonte :UK White Paper on Energy – May 2007

Com custos Com custos 
para a para a 

economia economia 
(subs(subsíídios)dios)

Sem custos Sem custos 
(geram (geram 

riqueza para riqueza para 
o Pao Paíís)s)

Procura Oferta

NUCLEAR

EÓLICA

MICRO 
GERAÇÃO

TELE 
CONTAGEM
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Percentagem de renováveis na produção eléctrica 
DGEG Estatisticas rápidas Nov/08

Saldo Importador
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Intermitência da energia eólica

http://a-ciencia-nao-e-neutra.blogspot.com/

Do Prof. Engº José Luis Pinto de Sá

http://a-ciencia-nao-e-neutra.blogspot.com/
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Novo Programa de Barragens

• No total das 8 barragens, estima-se em apenas 150 MW a potência média de 
origem hídrica disponível, mas a potência a instalar prevista no Caderno de 
Encargos, que era de 941 MW, vai ser efectivamente de 2200 MW! Isto, para 
um investimento total anunciado de 3,0 biliões de €.

• A necessidade das hidroeléctricas reversíveis resulta de haver energia eólica 
em excesso, e é a solução para o problema que isso cria. E falta acrescentar 
um detalhe: no ciclo de bombagem de água para cima da albufeira e depois 
de novo a sua turbinagem, perde-se energia, por atrito nas condutas de água 
da central. Concretamente, por cada 4 kWh que se gastam a bombar a água 
para cima, só se recuperam 3 kWh depois no retorno da água .

• Somados os 2,75 biliões de € destes investimentos hidroeléctricos aos 6,5-7 
biliões que o investimento das eólicas terá custado quando os 5700 MW 
estiverem todos no terreno, dentro de um ano ou dois, temos que o custo 
para o consumidor desta energia ficará pelo menos em 140% do custo ao 
produtor, ou 11 a 13 ç/kWh - o quádruplo do que custa a do carvão ou o triplo 
da de uma nuclear!...
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Comparação do investimento em eólicas+hídrica com 
nuclear

• Os 5600 MW instalados de parques eólicos em terra, mais 4640 MW de 
hidroeléctricas reversíveis (a EDP tem em curso o reforço de potência 
instalada de outras 8 barragens) que custarão 13,5 biliões de €:, vão 
produzir a mesma energia que uma central de 1650 MW, isto é 5600x2250 
horas = 13 TWh por ano (25 % do consumo actual) durante os 20 a 25 
anos que durarão aqueles geradores. Isto é 13x25= 325 TWh no total 
durante os 25 anos de serviço . A um custo médio de cerca de 110 a 
130€/MWh.(eólica +bombagem)

Ver: http://a-ciencia-nao-e-neutra.blogspot.com/2009/09/clusters-industrais-nas-renovaveis-23_30.html

• Com o mesmo montante - e permitindo também o investimento na mesma 
capacidade de armazenamento em hídricas de bombagem – podíamos 
fazer três EPR de 1600 MW, o que equivale a 1650x8100x3 = 40 TWh por 
ano (80 % do consumo actual) durante 60 anos, isto é, 2400 TWh no total 
dos 60 anos para os quais aqueles reactores foram projectados. A um 
custo médio de 50 €/MWh.

• A ambos valores há que juntar os 10,5 TWh em ano médio da “velha” 
hídrica.

http://a-ciencia-nao-e-neutra.blogspot.com/2009/09/clusters-industrais-nas-renovaveis-23_30.html
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Resultados dos dois tipos de investimento

• A bombagem dará grande flexibilidade à rede quer para as eólicas, quer 
para nucleares, por poder absorver as variações da curva da procura.

• Quer isto dizer que com o mesmo esforço de investimento:
– Não iremos mudar nada em relação à nossa dependência energética, 

nem às emissões, mas agravando seguramente os custos de 
abastecimento eléctrico do país, e continuando a destruir riqueza neste 
sector, ao assegurarmos 20 % de eólica mais 10 % de  hídrica, ficando 
nos 30 % por 25 anos, tendo nessa altura que renovar o investimento;

– Ou passarmos a ter a mesma situação da França, reduzindo 
brutalmente as emissões, a dependência energética e o custo da nossa 
factura eléctrica, permitindo que o sector seja gerador de riqueza 
directamente – podendo exportar para Espanha – e para a industria 
consumidora, ao fixar em 80 % a geração limpa e a mais competitiva 
existente actualmente.
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O ritmo de crescimento da electricidade é superior ao 
das renováveis eléctricas

Novos 
investimentos

Eólica

Gás

Natural

Hídrica
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Percentagem de energia renovável na geração 
eléctrica em Portugal (Fonte AIE)

Anos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Média

% Ren 80 79 75 75 64 48 75 77 73 55 70,1

Anos 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

% Ren 41 45 46 50 59 45 48 56 24,5 34 44,8

Anos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

% Ren 32,9 17,6 30,1 36,1 27,5 44,3 38,3 36 20,5 29,4 31,2

Anos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% Ren 34,2 20,8 36,4 24,4 16 29,4 31,1 27,8 29* 27,5

* Valor provisório a Outubro 09 (REN)
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Evolução da geração renovável na EU -27
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Isso deve-se à intermitência e pouca disponibilidade 
das renováveis

Térmica clássica 8100

2468

2253 1268Média Eólica Média PV 

Média Hídrica
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Preços de electricidade (sem taxas) 
2º semestre 2007 EU 27
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Electricidade de energias renováveis nos países da EU 
DGEG 07/08
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Renováveis - Comparação entre a EU 27 e vários EM’s 
AIE 2006

EU 27 Alemanha

Dinamarca Espanha

7,4% 5,9%

14,2%
6,5%
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Panorama dos reactores na União Europeia

COUNTRY

(Click name 
for

Country 
Profile) billion kWh % e No. MWe No. MWe No. MWe No. MWe 

             
tonnes U 

Belgium 43.4 53.8 7 5728 0 0 0 0 0 0 1002

Bulgaria 14.7 32.9 2 1906 0 0 2 1900 0 0 260

Czech 
Republic 

25.0 32.5 6 3686 0 0 0 0 2 3400 610

Finland 22.0 29.7 4 2696 1 1600 0 0 1 1000 446

France 418.3 76.2 59 63473 1 1630 1 1630 1 1630 10569

Germany 140.9 28.3 17 20339 0 0 0 0 0 0 3398

Hungary 14.0 37.2 4 1826 0 0 0 0 2 2000 274

Italy  0 0 0 0 0 0 0 0 10 17000 0

Lithuania 9.1 72.9 1 1185 0 0 0 0 2 3400 0

Netherlan
ds 

3.9 3.8 1 485 0 0 0 0 0 0 97

 Poland 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10000 0

Romania 7.1 17.5 2 1310 0 0 2 1310 1 655 174

Slovakia 15.5 56.4 4 1760 2 840 0 0 1 1200 251

Slovenia 6.0 41.7 1 696 0 0 0 0 1 1000 137

Spain 56.4 18.3 8 7448 0 0 0 0 0 0 1383

Sweden 61.3 42.0 10 9399 0 0 0 0 0 0 1395

United 
Kingdom 

52.5 13.5 19 11035 0 0 4 6400 4 6000 2059

EU 30 145 4 9 30
WORLD** 2601 15 436 372,9 52 47,888 135 148,825 295 303,405 65,405

REACTORS PROPOSED 

Oct 2009

URANIUM 
REQUIRED 
2009

REACTORS UNDER 
CONSTRUCTION 

1 Oct 2009

REACTORS PLANNED 

Oct 2009
NUCLEAR ELECTRICITY 
GENERATION 2008

REACTORS OPERABLE 

1 Oct 2009
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Portugal tem que competir no mercado Europeu

Fonte: OMIP
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Impacto dos novos preços dos combustíveis e do CO2 
Portugal não é competitivo na base

Mercado spot
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Custos das novas formas de geração previstas

MicrogeraçãoPVEólica

O custo da geração 
renovável prevista é 

insustentável a larga escala

70

320

650

130

Eólica c/ 
BombagemMercado spot
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Elspot
2000

Elspot
2001

Elspot
2002

Elspot
2003

Nuclear Gas Coal Peat Wood Wind

euro/MWh

Emission trade 20 €/t CO2
Fuel costs
O&M costs
Capital costs

Generation costs without 
investment subsidy and the 
return of electricity tax (wood 
and wind)

Operating 
hours 2200 
hours/year

R.Tarjanne 18.06.2005

Operating hours 8000 hours/yearReal interest rate 5,0%

April 2005 prices

Custos de geração eléctrica 
Tarjanne 2005



41

Estrutura de custos da geração nuclear
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Custos de produção de electricidade nos EUA
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Custos de geração eléctrica 
IPCC – Maio 2007
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Os reactores nucleares podem ter as sua vida estendida
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Acidentes severos na energia 1969-2000
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A questão dos resíduos nucleares

• A responsabilidade individual perante as gerações presentes e vindouras: Um 
português consome 5000 kWh por ano. Se durar 80 anos vai consumir 400 MWh 
durante a sua vida. Assim necessita de consumir como matérias-primas e produzir 
como resíduos as seguintes quantidades, se utilizar as diferentes fileiras energéticas:

-125 ton. de carvão 250 ton. de CO2 , SO2 , cinzas e 
metais pesados libertados para 
a atmosfera

- 75 ton. de fuelóleo 240 ton. de CO2 , SO2 e outros

- 35 ton. de gás natural 120 ton. de CO2

- 1 Kg de urânio enriquecido
1 Kg de combustível irradiado 
(apenas 50g de resíduos de alta 
actividade)

Usando energia nuclear precisa de 1/70 do seu peso em urânio e produz 1/1000 do 
seu peso em resíduos de alta actividade, devidamente confinados e vitrificados.

Usando carvão precisa de 2000 vezes o seu peso e produz 4000 vezes esse mesmo 
peso em resíduos perigosos não tratados e lançados na atmosfera.
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Tratamento / reciclagem de combustível usado: 
Primeiros estágios

Primeiro estágio: 
Transporte/descarregamento/armazenagem do 
combustível usado

– O combustível usado descarregado do núcleo de reactor 
é altamente radioactivo e muito quente. Por isso é 
armazenado nas piscinas de arrefecimento  do reactor 
por alguns anos. 

– O combustível usado é depois enviado à facilidade de 
tratamento em contentores dedicados projectados para 
proteger o ambiente de todo o risco da exposição.

– Após descarregar, os conjuntos usados do combustível 
estarão armazenados nas piscinas da facilidade por 5 a 
7 anos antes que ocorra o estágio cortar/dissolução 

Segundo estágio: Corte / dissolução do 
combustível usado 

– Após remoção das extremidades dos conjunto de 
combustível usado, as hastes de combustível são 
cortadas  e o seu conteúdo é dissolvido em ácido nítrico.

Piscinas em La Hague 

Contentor de transporte de 
combustível usado
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Tratamento / reciclagem de combustível usado: 
Terceiro estágio

Terceiro estágio: Separação do urânio, do 
plutónio e dos produtos de fissão

– após a remoção dos hulls (fragmentos não 
solúveis das hastes de zircónio), o urânio é 
extraído da solução nítrica, purificado e 
concentrado como o nitrato de uranyl. É 
enviado então para outra facilidade para ser 
convertido em óxido de urânio estável 
(U3O8), antes de reciclado em conjuntos 
novos de combustível.

– O plutónio é extraído então da solução 
nítrica, convertido num pó óxido e embalado 
em reservatórios estanques para a 
fabricação do combustível de MOX (como 
MELOX).

Composição do combustível usado:

aproximadamente 96% do urânio,  

1% do plutônio, produzido durante a reacção de fissão, 

os 3% restantes são produtos finais tais como produtos de fissão. 
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Tratamento / reciclagem de combustível usado: 
Quarto estágio

Quarto estágio: Condicionamento dos resíduos finais
– a solução nítrica restante que contem ainda produtos de fissão e actinídios 

menores é concentrada antes de imobilizada e estabilizada numa forma 
vitrificada num contentor normalizado UC-V (Universal Canister-Vitrified). 

– Os Hulls e os encaixes de extremidade são comprimidos, antes de serem 
condicionados no UC-C normalizado (Universal Canister-Compacted).

UC-C UC-V
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Tratamento / reciclagem de combustível usado: 
Quinto estágio

Quinto estágio: Armazenamento intermédio do resíduo final 
– os resíduos finais que resultam do tratamento de combustíveis usados 

estrangeiros são enviados para o seu país de origem. Os pacotes podem ser 
armazenados provisoriamente com segurança durante um longo período, 
deixando tempo adicional para refrigerar mais e para que o repositório geológico 
profundo do país seja executado.

Transport & storage casks for vitrified 
residues at the Zwilag Facility in 

Switzerland

HABOG Facility: a ‘two –in-one’ interim 
storage in the Netherlands
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Sexto estágio: Eliminação geológica do resíduo final 
– Após a remoção do armazenamento intermédio, os pacotes de 

resíduos finais, agora muito mais refrigerados, estão prontos para um 
depósito concentrado num repositório geológico profundo (estrutura 
de rocha estável). 

Tratamento / reciclagem de combustível usado: 
Sexto estágio
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Desmantelamento das instalações nucleares

Existe ampla experiência de desmantelamento de instalações nucleares. Os 
seus custos variam entre cerca de 320 milhões de US$ para um reactor a 
água pressurizada de 1 000 MWe e 420 milhões US$ para um reactor de 
1000 MWe a água ebuliente .
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Emissões de CO2 por tipo de geração eléctrica
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Previsão da geração e das emissões de CO2 com 
recurso a 1 ou a 2 centrais nucleares
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2º GRÁFICO - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO COM RECURSO A 1 CENTRAL DE ENERGIA NUCLEAR (1980 - 2030)

1º GRÁFICO - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO SEM RECURSO À ENERGIA NUCLEAR (1980 - 2030)

3º GRÁFICO - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO COM RECURSO A 2 CENTRAIS DE ENERGIA NUCLEAR (1980 - 2030)
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Relatório das emissões do ano  2005 para Portugal

A capacidade instalada em Portugal de produção termoeléctrica a carvão representa 1700 MW. 
Uma central nuclear da última geração do tipo EPR tem 1600 MW. Pelo que a substituição de 
produção eléctrica a carvão por nuclear representa 12,7x1600/1700=11,9 Mt CO2, isto é cerca de 
um terço das emissões dos sectores cobertos pelo PNALE.

Fonte:EEA
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Percentagem da energia primária associada à produção 
de electricidade a carvão

Pelo mesmo raciocínio a quantidade de energia primária importada para a produção 
termoeléctrica a carvão é de 3 227 366 tep, de um total de 25 224 128. Pelo que uma central 
termonuclear do tipo EPR substitui 3 227 366/25 224 128x1600/1700= 12% da energia importada e 
não 3.75 %

Fonte: DGEG
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Disponibilidade de recursos em urânio 
IPCC – Maio 2007
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Países com área semelhante a Portugal com nuclear

País Superfície 
(km2)

Nº de 
reactores 
actuais

% da geração  
eléctrica

Nº de novos 
reactores 
planeados

Portugal 91 985 - - -

Bélgica 30 500 7 55 -

Bulgária 110 910 4 38 2

Republica 
Checa

78 866 6 31 2

Lituânia 65 200 1 80 2

Eslováquia 48 845 6 57 3 (2 em 
construção)

Eslovénia 20 273 1 40 1

Hungria 93 036 4 33 2

Coreia do Sul 98 824 20 40 12 (6 em 
construção)
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Conclusões

• O  País encontra-se numa encruzilhada histórica e dramática. Ou 
encontra competitividade no seu sistema produtivo, ou estará 
condenado a prosseguir nas próximas décadas o plano inclinado 
para um endividamento e  empobrecimento crescentes.

• A energia, como factor na base de toda a actividade económica, 
terá que ser ela própria capaz de ser exportável, e de contribuir 
para a capacidade exportadora do tecido produtivo nacional. O  
cluster eólico, devido  aos limites técnicos na injecção na rede, 
deveria ser reorientado para a exportação.

• A energia nuclear é hoje a energia mais procurada para substituir as 
formas convencionais de geração eléctrica de forma competitiva, 
segura e sem emissões significativas de GEE’s (mesmo nos Países 
do Médio-Oriente). A sua introdução em Portugal é condição 
indispensável e incontornável, no estado actual da tecnologia de 
energia, para reganhar competitividade.
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