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Política Nuclear Brasileira 

DECRETO Nº 9.600, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018 - Consolida as diretrizes sobre a Política 
Nuclear Brasileira 

O COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO - CDPNB tem as 
atribuições de fixar, por meio de Resolução, diretrizes e metas para o desenvolvimento do 
Programa Nuclear Brasileiro e supervisionar a sua execução 

Finalidade 

Definições 

Princípios Diretrizes 

Objetivos 



FINALIDADE 

Orientar o planejamento, as ações e as atividades nucleares e 
radioativas no País, em observância à soberania nacional, com 
vistas ao desenvolvimento, à proteção da saúde humana e do 
meio ambiente. 

PRINCÍPIOS 

 o uso da tecnologia nuclear, para fins pacíficos, conforme 
estabelecido na Constituição; 

 o respeito a convenções, acordos e tratados dos quais a 
República Federativa do Brasil seja signatária; 

 a segurança nuclear, a radioproteção e a proteção física; 
 o domínio da tecnologia relativa ao ciclo do combustível 

nuclear; e 
 o emprego da tecnologia nuclear como ferramenta para o 

desenvolvimento nacional e o bem-estar da sociedade. 
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DIRETRIZES 

 a busca da autonomia tecnológica nacional; 
 a cooperação internacional para o uso pacífico da 

tecnologia nuclear; 
 o incentivo à agregação de valor nas cadeias produtivas 

relacionadas ao setor, em especial, aos produtos destinados 
à exportação; e 

 o estímulo à sustentabilidade econômica dos projetos no 
setor nuclear. 
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OBJETIVOS 
(1) 

 preservar o domínio da tecnologia nuclear; 
 atender às decisões futuras do setor energético quanto ao 

fornecimento de energia limpa e firme, por meio da geração 
nucleoelétrica; 

 garantir o uso seguro da tecnologia nuclear e fortalecer as 
atividades relacionadas com o planejamento; 

 promover a conscientização da sociedade brasileira; 
 ampliar o uso médico da tecnologia nuclear como 

ferramenta para a melhoria da saúde da população; 
 reforçar o posicionamento do País em favor do 

desarmamento e da não proliferação de artefatos nucleares; 
 atualizar e manter a estrutura do setor nuclear, com vistas a 

garantir a sua integração, eficácia e eficiência. 
 fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação; 
 promover a cooperação entre as instituições científicas, 

tecnológicas; 
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OBJETIVOS 
(2) 

 fomentar a pesquisa e a prospecção de minérios nucleares 
no País; 

 incentivar a produção nacional de minérios nucleares e de 
seus subprodutos; 

 assegurar o recurso geológico estratégico de minério nuclear 
e o estoque estratégico de material nuclear; 

 garantir a autonomia na produção do combustível nuclear, 
em escala industrial; 

 promover a autossuficiência nacional na produção; 
 incentivar a formação continuada de recursos humanos; 
 estimular a capacitação técnico-científica e industrial  
 garantir o gerenciamento seguro dos rejeitos radioativos. 
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OBJETIVOS 
MINERAÇÃO 

 estimular o levantamento geológico, no País, destinado à 
identificação e à determinação das ocorrências de minerais 
nucleares; 

 garantir o atendimento integral da demanda interna de 
minério nuclear; 

 estabelecer o recurso estratégico de minério nuclear; 
 incentivar o aproveitamento de resíduos gerados pela atividade 

de mineração que contenham elementos nucleares; e 
 promover o desenvolvimento de rotas tecnológicas que 

aumentem a eficiência da lavra e do beneficiamento do minério 
nuclear. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS do setor de mineração nuclear: 
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OBJETIVOS 
INDÚSTRIA 

 desenvolver e manter todas as etapas do ciclo do combustível 
nuclear em escala industrial; 

 atender, preferencialmente com a produção nacional, às 
demandas de material nuclear e de combustível do setor 
nuclear; 

 determinar e manter atualizado o estoque estratégico de 
material nuclear; 

 promover o desenvolvimento da indústria nacional destinada à 
produção de radioisótopos e de radiofármacos; 

 ampliar a interação da indústria nuclear brasileira com as 
instituições científicas, tecnológicas e de inovação nacionais e 
internacionais; 

 fomentar a competitividade das indústrias do setor nos 
mercados interno e externo; e 

 estimular a transferência da tecnologia criada nas instituições 
científicas, tecnológicas e de inovação para a indústria nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS relativos à indústria do setor nuclear: 
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     PLANO 

NACIONAL DE 

ENERGIA 

       2050 

ANGRA 3 
NOVAS USINAS  

NUCLEARES 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA 



Planejamento 

Energético 

 



Fonte: Boletim de monitoramento Setor Elétrico – SEE/MME (Janeiro/219) 

146,55 mil km 
LINHAS DE TRANSMISSÃO      

163,761 mil MW 
CAPACIDADE INSTALADA                                 

Rede Básica 
> 230 kV.  

Jan/18 – Dez/18 

83,52 Milhões 
UNIDADES CONSUMIDORAS 

577,97 mil GWh  
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                                 

(≅  50% da América do Sul) Até janeiro/2019 

Até janeiro/2019 

Setor 

Elétrico Características 

Em DEZ/2018 

R$ 400 Bi 
Investimentos 

necessários até 2027 



Crescimento Econômico e Demanda 

[VALOR] 

[VALOR] 

2018-2022 2023-2027

(Fonte: IBGE e EPE, PDE 2018) 

Consequência imediata do 
CRESCIMENTO ECONÔMICO 
é o aumento no CONSUMO 

DE ENERGIA 

Projeções do PIB 
(SPE/EPE) 
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2027 
209 GW* 
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1,6% 
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Nuclear 

1,2% 

2019 
164GW 

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, em relação 
aos níveis de 2005, em 37% até 2025, e uma indicação de 
43% até 2030 

Compromissos do Brasil junto à ONU 

Renováveis – 84% Renováveis – 79% 

Capacidade Instalada  

*Obs: Sem a participação  de Itaipu 

Nuclear 

1,6% 

PDE 2027: Evolução da Capacidade Instalada 



15.5 

6.6 6.3 

[VALOR] 

EUA China União
Europeia

Brasil

Emissões de CO2 per capita – 

2015  
Toneladas de CO2 por habitante A oferta de energia do 

Brasil pode acompanhar 
o crescimento 

econômico previsto sem 
comprometer a 

sustentabilidade 
ambiental 

Brasil 

Características da Matriz 

Energética Brasileira 
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Geração de Energia Elétrica 
Centrais Nucleares no Brasil 

• Em operação: usinas Angra 1 e 2 

• Capacidade Instalada Total: 2,0 GW 

• Geração em 2018: 2,6% do total gerado no país 

  

• Benefícios:  

• Geração na base 

• Alto fator de capacidade 

• Elevada confiabilidade 

• Segurança e estabilidade na geração 

UTN Angra 1 
Crédito: site Eletronuclear 

UTN Angra 2 
Crédito: site Eletronuclear 



 
 Resolução CNPE nº 14/2018 

estabelece: 
 
Como referência para o preço da 
energia de Angra 3, o valor de R$ 
480,00/MWh (a valores de julho de 
2018)  
 
Avoca o PPI para apoio nas ações de 
governança necessárias à 
viabilização de Angra 3. 

 

Energia elétrica consumida 
no Brasil 

PDE 2027: Energia Nuclear 

3% 

50% 
Equivalente à eletricidade 

consumida no Estado do Rio de 
Janeiro 

Questão Estratégica 

Domínio nacional do ciclo do 
combustível 



Fonte:  PDE 2027 

1.990 
MW 

3.395 
GW 

2018 2027 

Evolução Nuclear 

+71% 

OBS: No total do SIN não é considera a participação de Itaipu  

PDE 2027: Energia Nuclear 

2026 
Previsão de entrada em 

operação (1.405 MW), em 
função dos prazos envolvidos de 
estudos e obtenção de licenças 

71% 
Aumento na participação no 
período devido a entrada em 

operação de Angra 3 



• Grupo de trabalho interministerial, sob a liderança do 
MME, analisou a tarifa de Angra 3 e estudou 
modelos com participação privada para a 
viabilização da usina. 

Resolução CNPE nº 14, de 09/10/2018 

• CNPE aprovou preço de referência da energia: R$ 
480,00/MWh (07/2018) - (Art. 1º). 

CNPE ainda determinou ao MME: 

• Propor ao PPI o apoio, no que couber, à governança 
das ações necessárias à viabilização de Angra 3; 

• Avaliar a possibilidade de qualificação no PPI, após 
a conclusão dos estudos que indicarem modelo 
aplicável. 

Expansão 
UTN Angra 3 – Viabilização do empreendimento 

Últimas Ações 

• ELETRONUCLEAR convocará potenciais parceiros 
privados para Market Sounding  

• MME proporá enquadramento de Angra 3 no PPI 
como Empreendimento Prioritário e estrutura de 
governança para acompanhamento da viabilização 

Cronograma Executivo - Rev. 6.1 aprovado pela 
Eletronuclear em Nov/2018: 

• Mobilização em 01/2021; 

• Início das obras em 06/2021; 

• Operação Comercial 01/2026. 



Itacuruba - Pernambuco 

INVESTIMENTO TOTAL 
 
US$ 30 Bilhões 
 
CAPACIDADE DA CENTRAL 
 
6600 MWe 
 
FATOR DE CAPACIDADE 
 
85% A 90% 
 
PRODUÇÃO ANUAL  
  
50,58 Milhões de MWh 
 
RECEITA ANUAL 
  
~US$ 2,5 Billions 
 
CUSTO ANUAL 
  
US$ 1 Bilhão 
 
MARGEM 
 
US$ 1,5 Bilhão 
 
RETORNO DO INVESTIMENTO 
 
~17 Anos 

Central com 6 reatores – 

Oportunidade de 

desenvolvimento regional 

sustentável 

Estudo de Localização de Usinas Nucleares 

Viabilidade 
econômica 

Existência de 
mercado para 

a nova 
energia. 

Identificação 
da macro 

região.  

Concordância 
prévia de 

organizações 
públicas e 

regulatórias. 



MINERAÇÃO 
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Reservas Brasileiras 
Industrias Nucleares Brasileiras - INB 

• Lagoa Real/Caetité, BA: 100.700 ton U3O8 

• Santa Quitéria, CE: 142.500 ton U3O8 

• Outros: 65.800 ton U3O8  

• Reservas suficientes para abastecer o 
Programa Nuclear Brasileiro por mais de 
230 anos 

Recursos Potenciais 

JAZIDAS 

Apenas 1/3 do território nacional foi pesquisado para minérios nucleares 
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Mineração de Urânio no Brasil 
Industrias Nucleares Brasileiras - INB 

• Poços de Caldas, MG: Complexo Minero-químico 
de 1982 a 1995, capacidade 550 t/ano U3O8 

• Lagoa Real/Caetité, BA: Complexo Minero-
metalúrgico, capacidade de 400 t/ano U3O8 

Mina do Cachoeira: 2010 a 2012 

Mina do Engenho: início em 2019 

• Santa Quitéria, CE: projeto com previsão de início 
de implantação em 2020, capacidade 800 t/ano 

U3O8 como subproduto de fosfato 

 

MINAS Grupo Interministerial   

Analisa a conveniência de 

flexibilização do monopólio da 

União na pesquisa e na lavra 

de minérios nucleares 
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