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• O estado-da-arte da tecnologia 

de geração elétrica nuclear é o 

resultado de mais de 50 anos de 

pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia.

• Essa tecnologia está consolidada 

nas 436 usinas nucleares 

atualmente em operação.
Parque de Geração Nuclear Mundial em Operação



• Esse parque, ao qual se soma as usinas já 

descomissionadas, representa uma experiência 

operacional cerca de 15.000 reatores-ano

Experiência operacional acumulada (em reatores-ano)
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• Os modernos projetos de usinas nucleares, hoje em construção, incorporam lições 

aprendidas dessa experiência 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

Parque de Geração Nuclear Mundial em Construção 



• as primeiras usinas comerciais são de “Geração I”.

• as usinas que compõem o parque em operação são de “Geração II”.

• Os projetos incluindo evoluções tecnológicas são chamados de “Geração III”.

• continuam reatores resfriados a água com combustível óxido de urânio mas com:

• I&C digital, dispositivos para acidentes severos (recuperador de “corium”).

• “Geração III+”, quando incluem dispositivos inovadores de segurança 

intrínseca, como resfriamento passivo por circulação natural

Evolução da Tecnologia de Geração Elétrica Nuclear



• São conceitos bastante diversos dos atuais, empregando 

novos tipos de combustíveis e fluidos de resfriamento.

• Encontram-se também em pesquisa e desenvolvimento reatores nucleares para 

emprego após a década de 2020, chamadas de “Geração IV”.

Geração IV: seis sistemas inovadores



SMR avançados
(incluindo PWRs integrados e modulares)



SMR inovadores
(incluindo PWRs integrados e modulares)



SMR convertidos/modificados
(usinas flutuantes)

em construção



SMR “convencionais”



SMRs com projeto mais adiantado



ITER



International Thermonuclear 

Experimental Reactor - (ITER)

500 MWe



Reatores Híbridos

fusão-fissão

Super X Divertor (Tokamak de Transmutação) 



Laser Inertial Fusion/Fission Experiment (LIFE)

Lawrence Livermore National Laboratory



Futuro Tecnológico

da Geração Elétrica Nuclear

• Sustentabilidade:

– oferecer geração de energia sustentável, capaz de atender 

objetivos de ar limpo e descarbonização da economia;

– promover garantias em longo prazo do fornecimento de 

combustível nuclear e utilização efetiva de combustível para a 

produção de energia global

– minimizar e gerenciar de forma segura os resíduos nucleares

– e assim melhorar a proteção aos trabalhadores, ao público e 

ao meio ambiente.



• Economia

– produzir uma clara vantagem em termos de custo de 

ciclo de vida em relação a outras fontes de energia

– ter um grau de risco financeiro comparável a outros 

projetos de geração elétrica.

Futuro Tecnológico

da Geração Elétrica Nuclear



• Segurança e confiabilidade

– manter operações em alto nível de segurança e confiabilidade;

– manter a probabilidade e gravidade de danos no núcleo do 

reator ainda mais baixos;

– eliminar a necessidade de resposta a emergências externa ao 

sítio da usina;

– resistência à proliferação e proteção física

– inviabilizar o desvio ou roubo de materiais utilizáveis                           

para a produção de armas;

– aumentar a proteção física contra atos de terrorismo. 
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