
1
Professor: DANIEL TOSTES OLIVEIRA

ENERGIA NUCLEAR – ENERGIA LIMPA



2

Professor:

DANIEL TOSTES OLIVEIRA

ENERGIA NUCLEAR – PARTE III

GERAÇÃO DE ENERGIA  

O DINOSSAURO DA QUÍMICA



3

RADIOATIVIDADE ARTIFICIAL - Geração de Energia Nuclear

Terceira fonte mais utilizada mundialmente, é baseada em tecnologia

madura e comprovada. Energia nuclear consiste no uso controlado das

reações nucleares para a obtenção de energia para realizar movimento,

calor e geração de eletricidade.

Os aspectos ambientais da indústria nuclear, em sua totalidade, se

comparam favoravelmente às alternativas existentes para a produção de

energia elétrica em grandes quantidades.

Em 1975 Brasil (urânio) e Alemanha (tecnologia) assinam acordo para a

construção de 8 usinas , até agora só concluída Angra II. Angra I foi comprada

dos EUA (Westinghouse) em 1971 (durante a Guerra Fria) e entrou em

operação “vaga-lume” em 1985.

As usinas nucleares de Angra 1 e 2 respondem pelo abastecimento

equivalente a 50% das necessidades do Estado do Rio de Janeiro.

Com Angra 3 em operação esse percentual sobe para 60%

São vantagens da energia nuclear: grande concentração, independe

meteorologia, localização flexível, reduzida poluição atmosférica.

Desvantagens: alto custo, vazamentos e resíduos (lixo nuclear e água

quente no entorno.).



Principais produtores de energia elétrica 

derivada da energia nuclear
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USO DA ENERGIA NUCLEAR NO MUNDO
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NO BRASIL
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FISSÃO ou CISÃO NUCLEAR

É uma forma especial de reação nuclear em que os núcleos

dos elementos pesados, o urânio ou o plutônio por exemplo,

ao absorverem um nêutron passam a um estado de forte

excitação. Passado um curto período dividem-se em dois

fragmentos ( novos elementos ) e liberam novos nêutrons.
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REAÇÃO EM CADEIA
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https://youtu.be/Od3DbHbP-TM

https://youtu.be/Od3DbHbP-TM?t=18
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REATOR NUCLEAR DE FISSÃO DE ÁGUA PRESSURIZADA
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TERMOS IMPORTANTES NA REAÇÃO DE FISSÃO

 REAÇÃO em CADEIA

 NÊUTRONS TÉRMICOS

 MASSA CRÍTICA

 MODERADORES DE VELOCIDADE (grafite , água 

pesada = água com deutério)

 LIXO RADIOATIVO



Urânio Enriquecido
A quantidade de urânio-235 na natureza é muito pequena: para 

cada 1.000 átomos de urânio, 7 são de urânio-235 e 993 são de 

urânio-238 (a quantidade dos demais isótopos é desprezível). E 

o urânio-238 não sofre Fissão. 

Para ser possível a ocorrência de uma reação de fissão nuclear 

em cadeia, é necessário haver quantidade suficiente de urânio-

235, que é fissionado por nêutrons, como já foi dito.

Nos Reatores Nucleares do tipo PWR, é necessário haver a 

proporção de 32 átomos de urânio-235 para 968 átomos de 

urânio-238, em cada grupo de 1.000 átomos de urânio, ou seja, 

3,2% de urânio-235. Aí temos uma mistura com outros átomos 

de elementos fissionáveis.

O urânio natural deve ser tratado industrialmente, com o objetivo 

de elevar a proporção (ou concentração) de urânio-235 para 

urânio-238, de 0,7% para 3,2%.
16
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1. Primeiro é preciso transformar o urânio extraído do mineral 

em um gás, o hexafluoreto de urânio (UF6);

2. Em seguida este gás é convertido em pó de urânio: UO2;

3. O pó obtido passa por vários processos até o produto final: 

pastilhas com combustível nuclear no tamanho de 1 cm.

Pastilhas de urânio

O procedimento demonstrado acima permite enriquecer o 

mineral aumentando a porcentagem de Urânio 235.

Para se ter uma idéia do potencial das pastilhas compostas de 

dióxido de Urânio, apenas duas pastilhas gera energia 

suficiente para abastecer uma casa durante um mês.

O Urânio na forma mineral, ou seja, extraído do minério, pode

ser encontrado em solos brasileiros, ele se apresenta como um

sal amarelo e ficou conhecido como “yellow cake”. O problema

deste mineral é que sua composição é de 99,3 % de Urânio 238 e

somente 0,7% de Urânio 235
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 DIFUSÃO GASOSA ( UF6 )

 ULTRACENTRIFUGAÇÃO
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Enriquecimento de Urânio

é o processo de separação física do átomo urânio-235 do

átomo urânio-238, chamados isótopos do urânio, que são

encontrados na natureza em concentrações em peso de 0,7%

e 99,3%, respectivamente, de modo a aumentar para até 5% a

concentração do urânio-235.



20

O Lado Bom da Radioatividade Artificial
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Bomba A- 1945

O Lado Ruim
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O LIXO ATÔMICO

Os resíduos radioativos ou "lixo

atômico", são formados

por resíduos com elementos

químicos radioativos que não têm

um propósito prático.

Um grande problema

https://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radioativos
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Tambores blindados de lixo nuclear



24

O acidente de Goiânia

Carregamento de lixo radioativo em Goiânia, após 
o acidente de 1987( armazenado em Abadia de 
Goiás).
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Túnel de armazenamento em Hanford (EUA)
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Aplicações da Radioatividade

Alimentos 

Irradiados

Diferença entre

Radiação e Irradiação
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Radioterapia

Radioterapia com bomba de cobalto
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Energia Nuclear

Reservas de Urânio no Brasil

O Brasil possui, hoje, a

6ª maior reserva

geológica de urânio do

mundo com cerca de

309.000 t de U3O8 As

reservas se situam nos

Estados da Bahia,

Ceará, Paraná e Minas

Gerais, entre outras

ocorrências. Estudos de

prospecção e pesquisas

geológicas foram

realizadas em apenas

25% do território

nacional.

http://www.inb.gov.br/caetite.asp
http://www.inb.gov.br/itataia.asp
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PRINCIPAIS IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

PROVOCADOS PELAS 

FONTES DE ENERGIA
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FUSÃO NUCLEAR
A energia nuclear não é liberada apenas por fissão. A

fusão nuclear também pode liberar grandes quantidades

de energia. Na fusão, dois ou mais núcleos atômicos se

juntam, formando um elemento químico mais pesado.

Para se obter energia a partir de reações nucleares de

fusão, é necessário produzir, aqui na Terra, um plasma

semelhante ao que existe na parte central de estrelas

como o Sol, ou seja, com temperaturas extremamente

altas.

O homem não conseguiu, ainda, desenvolver um

processo para controlar a fusão nuclear. As bombas

atômicas de hidrogênio, que são as armas de maior

poder destrutivo já inventadas pelo homem, explodem

por fusão nuclear não controlada.
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4 1H
1 → 2He4 + 2 1

0 +  Energia

2 ) No Sol e na maioria das estrelas

FUSÃO NUCLEAR

1 ) Na Bomba de Hidrogênio e nos Reatores a Fusão

1H
2 + 1H

3 → 2He4 +  0n
1 +  Energia

Alta T

Altíssima T
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Fusão Nuclear x Fissão Nuclear

Vantagens

• O processo mais limpo
que a fissão ➔ usa
núcleos atômicos leves
(Trítio e Deutério,
isótopos do Hidrogênio);

• Os lixos radioativos
possuem vidas curtas;

• A quantidade de energia
liberada é muito maior na
fusão que na fissão;

Desvantagens

⚫ Não se consegue controlar
a fusão de um modo
eficaz;

⚫ Ocorre em temperaturas
elevadíssimas (milhões de
graus centígrados).

⚫ É necessário o
confinamento dos núcleos
por pelo menos um
segundo (câmaras
magnéticas em formato
toroidal➔ “tokamak”;
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Modelo de uma Central Comercial de Fusão Nuclear

Deutério

Trítio

Extracção de 

trítio

Saída de hélio

Caldeira

Turbina e

gerador

Potência

Bobinas

supercondutoras

Permutador 

de calor 
Núcleo 

do reactor

Câmara 

de vácuo
Camada

fértil de lítio
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Em um segundo, o Sol irradia para o espaço 1

milhão de vezes mais energia do que o que todos os

7,5 bilhões de seres humanos do planeta consomem

a cada ano. E se houvesse um jeito de replicar esse

processo natural tão eficiente aqui na Terra? Esse

questionamento há décadas motiva os cientistas a

domar a fusão nuclear — a poderosa reação que

pulsa no coração das estrelas. Engarrafar sóis em

miniatura e extrair a generosa energia que produzem

garantiria um futuro brilhante de abundância para a

humanidade.

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2020/01/por-que-o-novo-telescopio-pode-revolucionar-o-que-sabemos-sobre-o-sol.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/plantao.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/11/estrelas-seis-curiosidades-sobre-os-corpos-celestes.html

