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(Fonte: EPE, PDE 2018 / Ministério da Economia 2018) 

Até 
2027 

Importância do Setor Energético Brasileiro 
Investimentos Setoriais 

R$ 80 bilhões 
em mineração até 2022  

R$ 1,47 trilhão  
em petróleo, gás e biocombustíveis 

R$ 550 bilhões 
em geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica  
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Características Gerais do Setor 

165 GW 
Capacidade 
Instalada de 

Geração 

83,9 Mi 
Número de Unidades 

Consumidoras 

145,5 mil Km 
 Linhas de 

Transmissão 

Fonte: EPE, 2018 8 



Características da Matriz Energética Brasileira  

 O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo 
 

 Em 2027, a parcela renovável da oferta de energia chegará a 48% 

(Fonte: EPE, 2018) 
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Sustentabilidade 
Conter o aumento da 

temperatura média global abaixo de 

2º C em relação aos níveis pré-industriais. 

A matriz energética brasileira é a mais limpa entre todos os 
países do G20: percentual de renováveis é 4 vezes superior à 
matriz alemã 

Com novas metas aprovadas pelo CNPE, até 2029 o Brasil 
deixará de emitir o equivalente às emissões de um ano da 
Alemanha 

Meta Global 



Nuclear na Matriz Elétrica 



Produção Mundial de Energia Elétrica 

10 Maiores Geradores Mundiais 



Usinas Nucleares em Operação no Mundo 

O estado-da-arte da geração 

elétrica nuclear é o resultado de 

60 anos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Engenharia. 



Usinas nucleares em construção no mundo 

55 Usinas Nucleares em Construção (18 países) 

Os modernos projetos de usinas nucleares, hoje 

em construção, incorporam lições aprendidas 

pela operação, assim como os mais recentes 

avanços tecnológicos para melhoria da 

segurança e da produtividade. 

A geração nuclear é uma tecnologia madura, com 

muito baixa emissão de carbono, que se 

encontra disponível hoje para ampla utilização. 



Maiores reservas mundiais de urânio 

Fonte: INB – Indústrias Nucleares do Brasil 

Apenas 30% do 
território nacional 

prospectado 

Somente a região Norte do País tem 

potencialidade para abrigar mais 300.000 toneladas 

Domínio total sobre o ciclo do combustível. 

Seguro contra interrupções e pressões internacionais no fornecimento do 
combustível. 

Seguro contra a volatilidade de preços no mercado internacional. 

1º Austrália 

2º Cazaquistão 

3º Canadá 

4º Rússia 

5º África do Sul 

6º Nigéria 

7º Brasil 

BRASIL 

309 mil toneladas 



Ciclo do Combustível Nuclear 

Recursos Tecnológicos;  

Reservas de Urânio; e 

Usinas Nucleares  

BRASIL RÚSSIA E U A 

Países detentores de:  



Geração – Unidades geradoras (Angra dos Reis) 

Angra 1 –  640 MW 

Capacidade Instalada de 

Geração Nuclear 

Angra 2 – 1.350 MW 
Angra 3 – 1.405 MW 



Geração Termonuclear 
Informações 

• Em operação: Angra 1 e 2  

• Total de potência instalada: 2,0 GW 

• Geração em 2018: 2,5% do total gerado no 
país 

  

Benefícios ao sistema  

• Geração de base 

• Alto fator de capacidade 

• Alta confiabilidade 

• Segurança e estabilidade na geração 

Angra 1  
Fonte: Eletronuclear 

Angra 2  
Fonte:: Eletronuclear 



Aspectos da fonte nuclear 

Competitividade da fonte nuclear 

Angra 2 operou em 2018 com 97,5% de fator de disponibilidade 

A energia nuclear faz uso de um combustível de origem nacional 

O Brasil  posiciona-se como a 7ª maior reserva 
de urânio do mundo 

As usinas nucleares ocupam uma área pequena e podem ser 
construídas próximas dos grandes centros consumidores 
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Por que nuclear? 

Um mercado elétrico em transformação, com o aumento 
global do consumo e da necessidade da eletricidade 

Uma base hídrica chegando ao limite do seu 
aproveitamento 

Promove o desenvolvimento econômico 
e social 

Não emissora de gases do efeito estufa; destacada pegada 
ecológica; permite instalação perto dos grandes  centros 
de carga; e elevada confiabilidade  



Planejamento Energético 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Crescimento da 

Demanda por Energia 
(PIB) 

Visão de Longo Prazo 
e Sustentabilidade 

Governança 
Regulatória 

Dialogo, previsibilidade 
e transparência 

Aprimoramentos ao 
Ambiente de Negócios 

Ambiente atrativo para 
Investimentos 

R$ 1,87 TRI EM 
PETRÓLEO, GÁS E 

ENERGIA ELÉTRICA 
até 2027 
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Considerações Finais 
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“No que se refere à energia nuclear, não podemos ceder diante de 
posições, algumas vezes preconceituosas e desinformadas, e 
desperdiçar raras e valiosas vantagens competitivas que 
possuímos no cenário internacional: 

domínio da tecnologia e do ciclo do combustível; 

existência de grandes reservas de urânio; 

conhecimento e experiência acumulados, desde a 
década de 80, na concepção, construção e 
operação de usinas nucleares.” 
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