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O Programa Nuclear Brasileiro: Implicações para o 
Exército Brasileiro. 

 
José Luis Oliveira de Magalhães Junior1 

Maj Cav QEMA Luiz Adolfo Sodré de Castro Júnior2 
 
 

RESUMO 
 

Este trabalho aborda o Programa Nuclear Brasileiro (PNB), bem como, as suas 

implicações para o Exército Brasileiro. A Energia Nuclear é relativamente nova, 

contudo, atingiu um patamar estratégico no concerto das nações. O avanço 

tecnológico provocado pelo conhecimento do átomo, aliado ao grande potencial 

energético contido no urânio torna o conhecimento da tecnologia nuclear fundamental 

tanto quanto para a segurança energética quanto para a segurança nacional. 

Nessa linha, o Programa Nuclear Brasileiro (PNB) vem se destacando pelos diversos 

avanços em variadas áreas do conhecimento do átomo, com destaque para o 

Programa Nuclear da Marinha (PNM) que tem, dentre os principais objetivos, a 

fabricação de um submarino nuclear com tecnologia de reatores totalmente nacionais. 

Dessa forma o desenvolvimento desse programa gera reflexos em todo o setor 

industrial e na sociedade brasileira.  

Para se chegar as essas implicações será realizada uma análise de todo o Programa 

Nuclear Brasileiro e seus principais projetos. Além disso, o efeito desse programa 

sobre o setor elétrico brasileiro também será avaliado com a análise de como a Força 

Terrestre poderá se introduzir nesse programa direta ou indiretamente, ou quais os 

impactos que o PNB produz no Exército Brasileiro. 

Para isso são analisados os impactos que o PNB exerce sobre o Exército e os 

possíveis efeitos que essas implicações poderiam trazer a Força Terrestre em termos 

de obtenção de capacidades para a Força Terrestre. 
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ABSTRACT 
 

This paper discusses the Brazilian Nuclear program (GNP), as well as its implications 

for the Brazilian army. Nuclear Energy is relatively new, however, has reached a 

strategic level in the concert of nations. The technological advancement caused by the 

knowledge of the atom, coupled with the great energy potential contained in uranium, 

makes the knowledge of nuclear technology fundamental as much as for energy 

security and for national security.  

In this line, the Brazilian nuclear program (GNP) has been highlighted by several 

advances in various areas of knowledge of the atom, with emphasis on the nuclear 

program of the Navy (PNM) that has, among the main objectives, the manufacture of 

a nuclear submarine With fully national reactor technology. Thus, the development of 

this program generates reflections throughout the industrial sector and in Brazilian 

society.  

To reach these implications will be carried out an analysis of the entire Brazilian 

Nuclear program and its main projects. Moreover, the effect of this program on the 

Brazilian electric sector will also be evaluated with the analysis of how the Earth force 

can be introduced in this program directly or indirectly, or what impacts the GNP 

produces in the Brazilian army.  

For this, we analyze the impacts that GNP exerts on the army and the possible effects 

that these implications could bring to Earth force in terms of obtaining capacities.  
	

 Keywords: Brazilian Nuclear Program; Brazilian Army; Capacity Gains.  
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1 INTRODUÇÃO   
 

O estudo do átomo começou na antiguidade e teve espantoso desenvolvimento 

a partir do século XIX, culminando no sucesso do projeto Manhattan nos Estados 

Unidos em 1945. Nesse sentido, com a finalidade de acompanhar esse 

desenvolvimento, desde a década de 50, o Programa Nuclear Brasileiro (PNB), 

desponta como importante vetor de desenvolvimento da tecnologia atômica nacional, 

abrangendo desde o enriquecimento do urânio até a geração de energia elétrica. 

Nesse viés, a energia nuclear tem sido, para usos pacíficos ou militares, um elemento 

crucial na história recente nacional. Dessa forma, a energia do átomo criou 

importantes expectativas em relação às grandes potencialidades para o seu uso 

industrial no país (PATTI, 2014). 

Nessa linha, o Exército Brasileiro tem atuado na área nuclear, restringindo-se à 

defesa nuclear e a algumas pesquisas de aspectos essencialmente teóricos e de 

pouca relevância. Ao contrário do Programa Nuclear da Marinha (PNM), que tem por 

objetivo a aplicação da energia nuclear para a propulsão de submarinos, nenhum 

programa da Força Terrestre prevê a utilização da Energia Nuclear para aplicação em 

seus meios operacionais.   

Segundo PATTI (2014), desde o começo da era nuclear, o Brasil interessou-se 

em adquirir o domínio dessa energia para fins científicos, médicos, industriais e 

militares. Supridor de matérias primas para os Estados Unidos, entre 1943 até meados 

dos anos cinquenta, o país almejou ser mais que apenas um fornecedor de insumos, 

motivo pelo qual, após esse período, começou o seu próprio programa nuclear. 

Desses insumos, destaca-se o urânio, produto essencial a qualquer dispositivo 

nuclear. Em sua forma bruta, é encontrado na natureza com 99,3% de U-238 e 0,7% 

de U-235. Para ser possível a ocorrência de uma fissão nuclear em cadeia, é 

necessário o aumento da proporção, ou concentração, de U-235 de 0,7% para 3,2%. 

Ou seja, deve-se retirar o U-238 até este atingir a proporção adequada. Esse processo 

é denominado enriquecimento de urânio. Cabe ressaltar que enriquecimentos acima 

de 90% são utilizados apenas para confecção de artefatos nucleares ou bombas 

atômicas (CARDOSO, 2008). Acredita-se que os estoques mundiais de U-235, 

altamente enriquecidos, estejam em torno de duas mil toneladas. A maior parte se 

destina a utilização em dispositivos bélicos e à propulsão naval, o restante é usado 

em reatores experimentais e pesquisas (VEIGA, 2011). 



 

 

 

  

16 

Nesse ínterim, a era moderna tem demonstrado que o desenvolvimento de uma 

nação está atrelado, diretamente, a sua industrialização e, sobretudo, a capacidade 

de empreender seu desenvolvimento tecnológico. Para atingir esse crescimento, 

contudo, são demandadas quantidades cada vez maiores de fontes energéticas que, 

vão desde o carvão, como ocorrido nos primórdios da Revolução Industrial Inglesa, 

até as modernas usinas nucleares da atualidade. 

Nessa conjuntura, a busca por energia tem sido uma constante, e sem dúvida, é 

matéria crucial na Estratégia de qualquer nação. Por esse motivo, nenhum país que 

aspira o crescimento sustentável e próspero pode furtar-se ao direto de explorar todas 

as fontes energéticas disponíveis ao seu alcance.  Nesse escopo, destacada atenção 

deve ser dada à Energia Nuclear, que carrega em sua produção, além da gigantesca 

capacidade energética, notável desenvolvimento nos campos cientifico-tecnológico e, 

por conseguinte, no campo político-militar.  

Cabe destacar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), 

dispositivo que foi arquitetado em 1968, pelos Estados Unidos (EUA), União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e Reino Unido, com a finalidade de evitar a 

propagação de armas nucleares. Atualmente, conta com 189 signatários, tendo o 

Brasil o assinado somente em 1998. Tal documento é controverso sob o aspecto 

moral, contudo, não tem criado óbices, até o momento, ao desenvolvimento nacional. 

Reforçando, é mister a importância da tecnologia Nuclear, que vai desde a 

extração e enriquecimento do urânio, até a sua utilização final, seja ela pacífica ou 

não. Nessa linha, embora o Brasil seja signatário do Tratado de Não Proliferação de 

Armas Nucleares (TNP), é de fundamental importância o domínio de todo o ciclo da 

geração nuclear, da extração do urânio até a geração com reatores dotados de 

tecnologias totalmente nacionais. 

Além disso, é cônscio do dever de desenvolver aceleradamente o país, que o 

governo deve pôr-se à frente dos acontecimentos, com espirito de previsão e de 

planejamento. É a busca do encontro com o destino e grandeza. Por esse motivo, 

convém não se afastar do problema que a crise energética se constitui, ao que pese, 

os riscos ao crescimento nacional, que a negligência ao pleno domínio da tecnologia 

nuclear pode acarretar (MEIRA MATTOS, 1975). 

Ademais, o desenvolvimento e domínio da tecnologia nuclear é vital e dissuasória 

para a nação. Atualmente, apenas China, Estados Unidos, França, Japão, Rússia, 

Alemanha, Inglaterra, Holanda, Brasil, Índia, Paquistão e Irã dominam o 



 

 

 

  

17 

enriquecimento do urânio. Nesse sentido, é mister que o Brasil se mantenha na 

vanguarda do desenvolvimento tecnológico nuclear. Nesse viés, é notório que a cada 

dia, novas técnicas nucleares sejam desenvolvidas nos diversos campos da atividade 

humana, possibilitando a execução de tarefas impossíveis de serem realizadas pelos 

meios convencionais (CARDOSO, 2008). 

Diante disso, cabe destacar a importância do programa nuclear brasileiro, em 

face da grande complexidade da Energia Nuclear e das possibilidades que o domínio 

dessa tecnologia pode gerar em benefícios para a nação. Além disso, verifica-se a 

premente necessidade de inserção do Exército Brasileiro, no contexto do 

desenvolvimento e domínio da tecnologia nuclear, bem como, em medidas para 

redução dos efeitos de um ataque nuclear. 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

Diante do cenário acima elencado, se constata a importância do domínio da 

tecnologia nuclear e da urgente necessidade de formação de pessoal e meios, em 

vista do lento e árduo processo de aquisição de conhecimentos, que demandam 

décadas de estudo. Em face desse sensível contexto descrito, esta pesquisa de 

depara com o seguinte problema: 

Quais as implicações do atual desenvolvimento do programa nuclear 
nacional para o Exército Brasileiro?  
 

1.2 OBJETIVOS  

  
 Segundo Creswell (2010), a declaração do objetivo é a parte mais importante de 

todo o estudo, e precisa ser apresentada de maneira clara e específica. Além disso, o 

autor ressalva que devido a essa importância, a declaração desse propósito deve ser 

estabelecida de forma separada e destacada de outros aspectos do estudo, sendo 

estrutura num tópico exclusivo (CRESWELL, 2010). Assim, esta pesquisa apresenta 

o objetivo geral a seus quatro objetivos específicos. 
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1.2.1 Objetivo Geral 
 

A inserção da Força Terrestre no Programa Nuclear Brasileiro (PNB) geraria que 

tipos de implicações para o Exército Brasileiro? Ao responder essa pergunta, este 

trabalho encontra o seguinte objetivo geral conforme descrito logo a seguir: 

Verificar que medidas o Exército Brasileiro deveria implementar responder 
aos avanços do Programa Nuclear Brasileiro (PNB).  
 

1.2.2 Objetivos Específicos  
 
 A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral deste trabalho, foram 

formulados alguns objetivos específicos a serem atingidos, que permitirão o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo, os quais são 

elencados em seguida: 

a. apresentar o histórico da tecnologia nuclear e os principais projetos em nível 

mundial desde o seu surgimento até os dias atuais. 

b. apresentar o Programa Nuclear Brasileiro (PNB), bem como os principais 

projetos nacionais e as principais pesquisas desenvolvidas no âmbito das 

Forças Armadas, em particular do Exército Brasileiro. 

c. apresentar reflexões e novas ideias para a aquisição de capacidades 

militares e operativas pelo Exército Brasileiro, relacionadas ao campo da 

Energia Nuclear. 

d. apresentar as implicações para o Exército Brasileiro do Programa Nuclear 

Brasileiro.  

 

1.3 HIPÓTESE 

 

 A implantação de um programa de pesquisa e desenvolvimento na área 

estratégica de Energia Nuclear, no âmbito do Exército Brasileiro, com emprego direto 

ou indireto em operações, aproveitando os conhecimentos adquiridos pelo programa 

Nuclear da Marinha (PNM). 
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1.4 VARIÁVEIS 

 

No que diz respeito ao tema “O Programa Nuclear Brasileiro: Implicações para o 

Exército Brasileiro”, sinteticamente, serão manipuladas duas variáveis no esforço de 

resolver o problema desta pesquisa. A variável dependente serão as implicações para 

o Exército Brasileiro. A variável independente será o Programa Nuclear Brasileiro. As 

suas dimensões são mostradas conforme o quadro 1 abaixo: 

 

Tabela 1 - Definição conceitual das variáveis. 

Variável independente Variável dependente 

O Programa Nuclear Brasileiro 
As Implicações para o Exército 

Brasileiro 

Fonte: o autor 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

        Este projeto de pesquisa destina-se, num primeiro momento, a estudar a área 

estratégica de energia nuclear no Brasil, desde a década de 1940 até a atualidade e 

sua coordenação interagência, explorando os autores nacionais e internacionais que 

já se dedicaram ao assunto. Ou seja, serão levantadas as principais pesquisas na 

área de geração de energia nuclear. 

        Em seguida, levantar-se-ão as características que emergem desse referencial 

teórico e que favorecem a integração dos referenciais teóricos no âmbito do Programa 

Nuclear Brasileiro (PNB).   

        Numa terceira fase, as características levantadas pelo estudo serão confrontadas 

com o atual estágio de desenvolvimento do Exército Brasileiro, para que sejam 

elaboradas estratégias para capacitar recursos humanos e pesquisas para o Setor 

Estratégico Nuclear, gerando capacidades ou aperfeiçoando as existentes (Catálogo 

de Capacidades do Exército, 2013). 
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1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Esta seção busca, de forma resumida, discorrer sobre a relevância dos principais 

tópicos que justifiquem a importância deste trabalho. Sendo assim, a relevância desta 

proposta de pesquisa está apoiada nos seguintes aspectos: 

No que concerne à importância histórica, a energia nuclear tem ocupado lugar 

de destaque, desde: 1) os primeiros experimentos de Ernest Rutherford, descobridor 

do núcleo atômico; 2) as pesquisas de Enrico Fermi e Ida Noddack sobre o nêutron; 

3) a descoberta da fissão nuclear por Otto Hahn e Fritz Strabmann; 4) o 

desenvolvimento do projeto Manhattan, que teve como objetivo de desenvolver a 

primeira bomba atômica; 5) a construção da primeira usina nuclear para geração de 

energia elétrica na França; 6) os primeiros esforços brasileiros através do Almirante 

Álvaro Alberto, precursor da energia nuclear no Brasil; 7) o inicio do programa nuclear 

da Marinha do Brasil. 

No campo político e econômico, o Brasil estabelece importantes parcerias com 

diversos países: 1) o acordo Brasil-Alemanha Ocidental para implantação de oito 

centrais nucleares e duas fábricas, uma de enriquecimento de urânio e outra de 

reatores (MEIRA MATTOS, 1975); 2) assinatura do Acordo Brasil-França em 2008, 

para cooperação na construção do reator para a o submarino nuclear brasileiro; 3) 

relevância geopolítica que o domínio do ciclo completo da geração nuclear trará ao 

Brasil; 4) desenvolvimento de uma relevante indústria em âmbito nacional. 

No campo do domínio cientifico no Brasil, nota-se a relevância do tema no âmbito 

da esfera pública, bem como, no seio da comunidade cientifica. No tocante ao poder 

público, convém ressaltar a recente demanda pública implementada no país para o 

incentivo de pesquisas voltadas para a Defesa, que pôde ser materializada por 

iniciativas como o Projeto LABGENE, da Marinha do Brasil, cujo objetivo é a 

construção de uma planta nuclear para geração de energia elétrica. 

Em suma, a proposta desta pesquisa tem sua relevância demonstrada, é 

relevante atualmente, com base nos fatores acima elencados, os quais puderam 

revelar a importância do assunto desta pesquisa em diversos campos de análise 

(político, econômico, estratégico e histórico), bem como, encontra suporte no 

crescente interesse e importância que a academia brasileira vem dando ao tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Esta seção promove um debate sobre os principais conceitos que servem de 

lente conceitual para a consecução da presente pesquisa. Assume-se a importância 

da energia nuclear, bem como da relação existente entre o Programa Nuclear 

Brasileiro (PNB) e o desenvolvimento da indústria de defesa nacional como sendo os 

principais norteadores desse esforço. Em vista disso, esses conceitos serão debatidos 

sob múltiplos enfoques com o intuito de evidenciar distintas percepções e possibilitar 

a execução da pesquisa propriamente dita. Para isso, esta seção está estruturada da 

seguinte forma: 1) A Importância da Energia Nuclear; e 2) A Importância do Programa 

Nuclear Brasileiro (PNB) e o desenvolvimento da indústria de defesa do país.  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA ENERGIA NUCLEAR 
 

Segundo Cardoso (2008), o domínio da tecnologia nuclear é importante para as 

mais diversas aplicações, sejam elas, na medicina, radioterapia, geração de energia 

elétrica, agricultura, etc. Dessa forma trazem grandes benefícios para a sociedade, 

nos mais diversos ramos. 

 
A energia nuclear desempenha papel transcendente e é, sem dúvida, 
o mais poderoso recurso a ser colocado ao alcance dos países em 
desenvolvimento, para reduzir a distância que os separa das nações 
industrializadas (COSTA E SILVA, 1967). 

 

Além disso, o uso da Energia Nuclear tem sido favorecido em função do apelo 

para redução dos gases de efeito estufa, sendo esta fonte, umas das mais 

sustentáveis nesse aspecto (ALVIM, 2007). Segundo Santos (2014), as emissões são 

comparáveis a fontes renováveis como a eólica. 

O crescente aumento da participação de termoelétricas a carvão e combustíveis 

fósseis, em face da redução da capacidade hidrelétrica nacional, tem exposto a 

segurança energética nacional, na medida que o Brasil, ainda importa grande parte 

dos insumos destas usinas (ALVIM, 2007). Por outro lado, a geração termonuclear 

traria ao Brasil maior segurança energética, em função do país possuir reservas de 

urânio em abundância em seu território e já dominar o ciclo completo da fabricação 

do combustível nuclear (LOPES, 2009). 
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Segundo dados da Agência Interacional de Energia Atômica (2016), a geração 

de energia nuclear no Brasil representou, em 2015, apenas 2,76% da oferta interna 

de Energia. Um percentual muito pequeno, para o Brasil, que é relevante ator na 

Geopolítica Internacional. 

Das fontes térmicas para as usinas termoelétricas, o urânio tem destaque como 

o de maior conteúdo energético por grama. Por exemplo, 10 g de urânio, produzem a 

mesma quantidade de energia de cerca de 20 t de óleo ou 25 t de carvão mineral 

(CARDOSO, 2008). 

Nesse contexto, o aumento do consumo de energia elétrica nacional, aliado ao 

domínio de todas as fases do ciclo nuclear, coloca a Energia Nuclear como opção 

contra possíveis apagões energéticos (PEN, 2016). Em função disso, uma nova 

situação se anuncia agora: com a crescente preocupação com o aumento do efeito 

estufa, a pressão de demanda, os preços dos hidrocarbonetos e a busca pela 

segurança de suprimento energética têm favorecido a opção nuclear. Certamente, a 

energia nuclear terá um importante papel a cumprir nas próximas décadas na geração 

de energia elétrica, embora haja dúvidas quanto à sua magnitude (NEA e AIEA, 2004). 

Com relação ao urânio, a capacidade de produção nacional é de 400 

toneladas/ano. Mas o objetivo é aumentar para 800 toneladas/ano, e depois alcançar 

1.200 toneladas/ano sob a forma de concentrado de urânio. A Figura 1 mostra a 

localização destas jazidas. Além disso, o Brasil já domina a tecnologia de 

enriquecimento do urânio, fazendo com que o Brasil possa, além de aproveitá-lo 

internamente, ter um papel importante no cenário mundial no fornecimento de 

combustível nuclear, motivo pelo qual, é necessário conhecer e avaliar o mercado 

mundial (INB, 2018). 

Figura 1 - Localização das reservas de urânio brasileiras 

 
   Fonte: INB, 2018 
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Cabe ressaltar que o Brasil ocupa a sétima posição no ranking mundial de 

reservas de urânio, por volta de 309.000 t de U3O8 (INB, 2018). 

Diante do exposto, verifica-se que a maior parte dos autores e entidades 

entendem a importância da Energia Nuclear para o país. As opiniões de Cardoso 

(2008), Alvim (2007), Santos (2014) e dados da NEA e AIEA (2004), associam-se as 

reflexões de Cabral (2016), que destacam a reduzida emissão de gases de efeito 

estufa, estando a emissão de gases da fonte nuclear comparada à matriz eólica. “Do 

ponto de vista ambiental, a construção de novas usinas nucleares se explica como 

meio de diversificar a matriz de energia elétrica, predominantemente hídrica, em 

oposição a outras térmicas por não emitir CO2 durante o processo de geração de 

energia” (CABRAL, 2016).  Com base na opinião dos autores é possível entender que 

a energia nuclear é uma das que menos agridem o meio ambiente. 

  Além disso, a opinião de Alvim (2007), que cita o enorme poder energético da 

fonte nuclear, associada à reflexão de Cardoso (2008) sobre a segurança energética 

nacional, bem como, ao fato de existência de grandes reservas de urânio no Brasil 

(INB, 2018), convergem para uma reflexão da necessidade de uma geração mais 

efetiva da energia nuclear no Brasil. Conclusão esta que vai de encontro aos dados 

da baixa geração de energia nuclear da Agência Internacional de Energia Atômica 

(2016). 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO E O 

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL DE DEFESA 

  

  A Política Nacional de Defesa assinala que, para que o desenvolvimento e a 

autonomia nacionais sejam alcançados, é essencial o domínio crescentemente 

autônomo de tecnologias sensíveis, dentre elas o nuclear (PND, 2012). Além disso, 

segundo a Estratégia Nacional de Defesa, um dos princípios que o projeto de defesa, 

no campo estratégico nuclear, deve seguir, é a busca da independência nacional, pela 

capacitação tecnológica autônoma (END, 2012). 

  Segundo Veiga (2011), países com uma indústria nuclear consolidada podem, 

por meio de colaboração internacional formal sob os auspícios da AIEA, ajudar países 

em desenvolvimento a ter acesso a tecnologias avançadas. Dessa forma, os auxilia a 

enfrentar a pobreza, sem emissões de gases de efeito estufa. 
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 O país precisa garantir o equilíbrio e a versatilidade da sua matriz energética e 

avançar em áreas, tais como as de agricultura e saúde, que podem se beneficiar da 

tecnologia nuclear. Também poderá levar a cabo, entre outras iniciativas que exigem 

independência tecnológica em matéria de energia nuclear, o projeto do submarino de 

propulsão nuclear (END, 2012), que está inserido no contexto do Programa Nuclear 

da Marinha (PNM), importante vetor de desenvolvimento da energia nuclear no Brasil, 

cujo desenvolvimento, deveria passar a ser um programa de Estado, e assim, tornar-

se ponto de partida para um programa nuclear brasileiro mais amplo e agressivo, 

aproveitando o conhecimento já adquirido pela Marinha do Brasil (DIAS, 2006). 

 Assim, o desenvolvimento da tecnologia nuclear tem trazido grandes ganhos 

para o país, uma vez que, essa atividade fomenta uma enorme gama de outras áreas 

da atividade industrial. Da mesma forma, a manutenção dessa atividade impulsiona, 

por sua vez, o desenvolvimento próprio de tecnologias que sofrem restrições na 

importação de técnicas e equipamentos necessários a outros setores (ALVIM, 2007). 

 Ainda no contexto do Setor Elétrico Brasileiro, e segundo dados do Plano 

Nacional de Energia (PNE), prevê-se a construção de quatro a oito usinas nucleares 

até 2030. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (2017), novas usinas 

nucleares serão indispensáveis no Brasil entre 2020 e 2030 e para que elas possam 

efetivamente reforçar a base da matriz elétrica a partir de 2025, é preciso a tomada 

imediata de decisão nesse sentido. Os 10 (dez) anos que há pela frente são o período 

mínimo para a definição do local e a conclusão das etapas de projeto, licenciamento, 

construção e comissionamento da planta. 

 Nessa linha, segundo Meira Mattos (1977), o Brasil não pode ceder a celeuma 

de potências nucleares, sob o pretexto de obstruírem a expansão de armas nucleares, 

do direito ao desenvolvimento pleno da energia nuclear para fins pacíficos. Prova 

disso, é que as grandes potências nucleares têm aumentado significativamente os 

seus parques de geração nuclear. Segundo a PEN (2016), os Estados Unidos devem 

aumentar sua participação nuclear em 50 GW até 2020. De forma semelhante, a China 

pretende aumentar em 200 GW de energia nuclear nos próximos 20 anos. 

 Diante do exposto, verifica-se um alinhamento entre o Programa Nuclear 

Brasileiro (PNB) e a Indústria Nacional de Defesa (IND), bem como, uma importante 

complementariedade entre eles. Com base nas diferentes abordagens conceituais, 

sobre a importância do Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e a Indústria Nacional de 

Defesa (IND), é possível notar semelhanças nas reflexões dos autores que se 
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debruçam sobre esse tema. A maior parte dos autores e instituições que se dedicam 

a estudar o PNB e a IND, concordam que elas são fundamentais para o 

desenvolvimento tecnológico e estão intimamente interligadas quando o assunto é a 

matriz nuclear, além de serem fundamentais para a expansão energética nacional. 

 Assim, podemos inferir que o PNM (Programa Nuclear da Marinha), maior 

programa de tecnologia nuclear da história brasileira, elevará a indústria nuclear a um 

patamar jamais alcançado anteriormente e, por conseguinte, todo o Programa Nuclear 

Brasileiro, fomentando, também a IND e diversas outras indústrias. Alvim (2007), Dias 

(2006) e Meira Mattos (1977) seguem essa linha de argumentação. De forma 

semelhante, a Estratégia Nacional de Defesa alinha-se com a Política Nacional de 

Defesa e com o Plano Nacional de Energia 2030, que juntos, corroboram para 

fortalecer o Programa Nuclear Brasileiro, através da expansão e da não dependência 

externa da geração de energia nuclear.  

 

     Figura 2 - Ciclo do combustível nuclear 

 
 

      Fonte: INB, 2018 
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3 METODOLOGIA  
 
 A pesquisa proposta neste trabalho buscou por meio do uso de diversas fontes, 

tentar expender o problema de pesquisa e atingir o objetivo de estudo proposto e dar 

subsídios para uma conclusão acerca dos reflexos provocados no Exército Brasileiro 

pelo programa nuclear brasileiro. 

 Seguindo a taxionomia de Vergara (2009), a pesquisa desenvolvida será 

qualitativa e explicativa. Qualitativa porque buscou-se entender os fatos a cerca do 

grande avanço no atual estágio de desenvolvimento do programa nuclear brasileiro, 

bem como alternativas para a sua expansão e as possíveis implicações diretas desse 

avanço e expansão para o Exército Brasileiro. Explicativa porque visa justificar os 

motivos da defasagem do desenvolvimento nuclear nacional a partir da década de 50, 

considerando as limitações do brasileiras e as ações de outros Estados no sentido de 

impactar de forma negativa o desenvolvimento tecnológico nacional.  Esclarecendo 

de que modo as variáveis desse trabalho impactaram nos produtos a serem entregues 

nos subprojetos objetos dessa análise.  

 Cabe ressaltar que a principal limitação da metodologia escolhida para o 

desenvolvimento dessa monografia refere-se ao fato de basear-se em aspectos 

qualitativos, pressupondo uma interpretação dos fenômenos, para que se chegue a 

uma conclusão.  

 A seguir, será analisado o Programa Nuclear Brasileiro, bem como, as suas 

implicações para o Exército Brasileiro.  
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4 HISTÓRICO DA ENERGIA NUCLEAR 
   
4.1 O ÁTOMO 

 

 Desde a antiguidade o homem procura entender a origem da matéria bem como 

a sua constituição. Nessa busca, o pioneiro a introduzir o conceito do átomo como a 

constituição elementar da matéria foi o filósofo grego Demócrito em V a.c. Ao átomo, 

Demócrito atribuiu a indivisibilidade e invisibilidade.  

 Repare que Demócrito desenvolve um conceito de átomo empírico e quase 

intuitivo, mesmo assim, ele foi a primeiro a perceber o conceito de átomo, como 

unidade única e indivisível. Demócrito foi ainda mais longe, ao afirmar que os átomos 

possuíam espaços vazios, e por esse motivo, o rompimento da matéria como 

observamos, seria apenas a separação destes espaços vazios e não uma ruptura da 

matéria. 

 Estes conceitos só seriam confirmados séculos depois, e por serem muito 

avançados para a época, foram ignorados até meados do século XIX, quando John 

Dalton, em seus estudos da ciência química, voltou-se aos conceitos de Demócrito 

para confirmar os seus postulados. 

 

4.1.1 John Dalton  
  

 Nascido em Manchester, Reino Unido, John Dalton baseou-se no modelo 

atômico de Demócrito para formular os seus postulados, no que ficou conhecido com 

o modelo atômico de Dalton. 

 Em 1808, Dalton publica sua teoria atômica no livro “A New System os 

Chemichal Philosophy”.  Nesta obra Dalton estabelece os seguintes postulados 

fundamentais: que os átomos não podem ser subdivididos nas reações químicas e 

que todos os átomos de um mesmo elementos são idênticos. Ainda segundo Dalton, 

o átomo seria como uma esfera maciça e indivisível. Esta teoria favoreceu o 

entendimento da estrutura atômica inspirando diversos outros pesquisadores como 

Avogrado e J.J Thomson.  
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4.1.2 Amadeo Avogrado 
 

 Com a definição de átomo já consagrada, Lorenzo Romano Amadeo Avogrado, 

estabelece, de forma definitiva, a distinção entre o conceito de molécula e átomo. Por 

exemplo, segundo Avogrado a água seria constituída de duas moléculas de 

hidrogênio e uma de oxigênio e não de dois átomos de hidrogênio e uma de oxigênio, 

estabelecendo que as moléculas seriam um agrupamento de átomos. 

  

4.1.3 J. J. Thomson  
 

 Descobriu um modelo para o átomo, conhecido como o pudim de Thomson, em 

razão de sua semelhança com um pudim. Através de um experimento com um tubo 

de raios catódicos, Thomson comprovou a existência dos elétrons, bem como, a 

existência de um núcleo constituído por prótons suficientes para anular a carga do 

elétron. Dessa forma, comprovou que Dalton estava errado, afinal o elétron seria a 

menor partícula do átomo e este não seria uma esfera única. 

 Ainda, segundo Thomson, a massa do átomo seria praticamente igual a do 

núcleo. Este modelo permitiu importante avanço no conhecimento do átomo e futuros 

estudos.  

 

4.1.4 Rutherford  
 

 O físico neozelandês Ernest Rutherford, em 1911, descobre um novo modelo 

atômico. Bombardeando uma lâmina de ouro com raios alfa do elemento polônio, 

Rutherford chegou a conclusão de que Thomson estava errado, na verdade, o átomo 

possuía espaços vazios, uma vez que a maioria dos raios alfa ultrapassavam a lâmina 

de ouro, o que favoreceu a imposição de um novo modelo atômico. 

 Nesse novo modelo o átomo seria formado por um núcleo com prótons, com 

carga positiva, nêutrons, com carga nula e seria orbitado por elétrons, com carga 

negativa. 
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4.1.5 Bohr 
 

 Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr admitiu a existência de camadas 

em níveis energéticos para os elétrons. Quantificando a energia dos elétrons, Niels 

Bohr deduziu que os átomos estão distribuídos em 7 (sete) camadas eletrônicas ao 

redor do núcleo. Estas camadas foram identificadas conforme as letras K, L, M, N, O 

e P, sendo a primeira camada K, com maior nível de energia, e a última camada P a 

com menor nível de energia. 

 Este modelo permitiu a inserção da física quântica como novo campo da 

física a nível subatômico, além de aumentar o entendimento sobre aspectos 

subatômicos essências a tecnologia nuclear. 

 

                            Figura 3 - Átomo de Rutherford-Bohr 

 

 
 

                Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/o-atomo-bohr.htm 

 

 

4.2 O DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR 

 

 O entendimento da estrutura atômica descortinou os mistérios da matéria a 

níveis extraordinários. Em razão disso, surgiram diversos cientistas realizando 
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pesquisas da estrutura atômica procurando sempre maneiras de manipular o átomo 

de forma a trazer importantes benefícios a sociedade. Dessa maneira, destaca-se o 

físico italiano, Enrico Fermi, sem dúvida, um dos maiores físicos da história da 

humanidade como um dos precursores no desenvolvimento da Física Nuclear 

moderna. Os conhecimentos adquiridos por seus antecessores, dentre eles 

Rutherford, abriram uma série de descobertas sem precedentes nesse ramo da física. 

Estes estudos culminariam no desenvolvimento da bomba atômica em 1945 no 

Estados Unidos. 

 Antes de Fermi, quase todas as tentativas de bombardear o núcleo atômico 

eram realizadas com partículas alfa positivas, nesse processo, o núcleo com carga 

também positiva, repelia as partículas que iam ao seu encontro. Foram utilizadas 

diversas partículas no processo, todas igualmente fracassaram no processo. Porém, 

Fermi teve a ideia de usar nêutrons, que não possuíam carga, para bombardear o 

núcleo do átomo.  Para obter esses nêutrons, bombardeou o elemento berílio com 

grande quantidade de partículas alfa e, em 1934, Fermi obteve sucesso ao 

bombardear o urânio com nêutrons, produzindo o que sua equipe chamou de 

elemento “transurânico”. Na mesma época, na Alemanha, Lise Meitner, Fritz 

Strassmann e Otto Hahn passaram a investigar os resultados de Fermi.  

 Em 1938, Lisa Meitner fugiu para a Suécia por ser judia. No mesmo ano, seus 

colegas Fritz e Otto, que continuaram a pesquisa, observaram que ao bombardear o 

núcleo do urânio com nêutrons, este dividia-se em átomos menores, o Bário (Ba) e o 

Kriptônio (Kr) (CNEN3, 2012). Ao calcular a energia gerada no processo, Lisa Meitner 

verificou, conforme a equação E=mc2 de Albert Einstein, que era gerada uma 

quantidade enorme de energia, sugerindo que haviam descoberto um outro processo, 

ao qual eles denominaram de fissão nuclear.  

 Na fissão Nuclear, o bombardeamento de nêutrons a um núcleo do átomo de 

urânio-236 gera, um átomo de urânio-235, um átomo de Bário, um átomo de Kriptônio 

além de outros três nêutrons. 

                                            
3 Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
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         Figura 4 - Fissão nuclear 

 
          Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuclear_fission_reaction.svg 

  

4.3 ENTRADA DOS ESTADOS UNIDOS NA CORRIDA ATÔMICA 

 

 Após a descoberta da Fissão Nuclear, iniciou-se uma espécie de corrida 

científica. Pesquisadores do mundo todo publicavam artigos sobre a fissão nuclear, 

parecia uma questão de tempo até alguém desenvolver uma maneira de controlar uma 

reação em cadeia.  

 Consciente disso, o governo da Alemanha Nazista, iniciou em 1939 o Programa 

Urânio, que visava desenvolver uma bomba baseada no poder do átomo de urânio. 

Acompanhando o progresso alemão, Albert Einstein que vivia nos Estados Unidos foi 

incentivado pelo físico Leo Szilard a escrever uma carta ao então Presidente norte-

americano Franklin Delano Roosevelt. Nesta carta, Einstein alertava o presidente 

sobre o perigo dos alemães desenvolverem algum artefato nuclear e o aconselhava a 

iniciar o projeto da bomba atômica americana o quanto antes, como segue: 

 

Perante a situação, o senhor pode pensar que é desejável ter mais 
contato permanente entre a Administração e o grupo de físicos que 
trabalham em reações em cadeia nos Estados Unidos. Uma forma 
possível de alcançar este objetivo pode ser o senhor confiar esta tarefa 
a alguém de sua confiança que poderia, quem sabe, atuar em condição 
extra-oficial. Sua tarefa pode compreender: 

a) abordar aos Departamentos Governamentais, mantê-los informados 
sobre o desenvolvimento e apresentar recomendações para a ação do 
Governo, dando especial atenção ao problema de garantir 
fornecimento de minério de urânio para os Estados Unidos; 
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b) acelerar o trabalho experimental, que está atualmente sendo feito 
dentro dos limites dos orçamentos dos laboratórios das universidades, 
fornecendo fundos, caso sejam necessários, pelo contato com pessoas 
privadas dispostas a contribuir para esta causa, talvez, inclusive, 
buscando a cooperação de laboratórios industriais que têm o 
equipamento necessário (EINSTEIN, 1939). 

 

 Na carta Einstein sugere ao presidente contato com a academia e com a 

Indústria para acelerar as pesquisas na área. A percepção de Einstein sobre como 

conseguir atingir essa meta é claro. Einstein sabia que a junção de governo, academia 

e indústria era fundamental nesse processo. Nessa época o governo alemão já tinha 

interrompido o acesso as jazidas de urânio na Tchecoslováquia, contudo, o que mais 

causava temor nos cientistas americanos era o notório saber dos cientistas alemães 

na área. Ainda mais com a permanência de Otto Hann na Alemanha, o que aumentava 

a possibilidade de uma outra descoberta para além da fissão nuclear, afinal, a 

genialidade, versatilidade e criatividade alemã na área cientifica tornara-se 

mundialmente famosas, em especial, pelo grande desenvolvimento científico-

tecnológico germânico desde sua unificação após a guerra franco-prussiana.  Além 

disso, todos sabiam da determinação do chanceler alemão Adolf Hitler, e de que este 

não hesitaria em usar, qualquer artefato de destruição em massa se fosse necessário. 

De fato, desenvolver a tecnologia nuclear, para uso prático, tornou-se mais que uma 

necessidade de guerra, mas uma premência estratégica para os Estados Unidos que, 

conforme Einstein havia afirmado, esta bomba poderia alcançar uma enorme 

capacidade de destruição: 

 
No decorrer dos últimos quatro meses, foi provado - através do trabalho 
de Joliot na França, bem como de Fermi e Szilard na América - que é 
possível a criação de uma reação nuclear em cadeia em uma grande 
massa de urânio, através da qual vastas quantidades de energia e 
grandes quantidades de novos elementos semelhantes ao rádio são 
gerados. Agora, parece quase certo que isso possa ser conseguido em 
um futuro próximo. Esse novo fenômeno levaria também à construção 
de bombas e é concebível - embora não tão certamente - que bombas 
extremamente poderosas de um novo tipo possam ser construídas. 
Uma única bomba deste tipo, carregada por um barco e explodida em 
um porto, pode muito bem destruir todo o porto, juntamente com parte 
do território circundante. Contudo, tais bombas podem muito bem 
revelar-se demasiado pesadas para o transporte por via aérea 
(EINSTEIN, 1939). 

 

 Após ler o conteúdo da carta em dezembro de 1939, o presidente Roosevelt 

verificou que deveria agir rápido, conforme sua resposta a Einstein pode confirmar: 
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Meu caro professor, quero agradecer-lhe por sua recente carta e seu 
anexo tão interessante e importante. Considerei esses dados de tal 
importância, que organizei uma junta consistindo do presidente do 
Bureau of Standards e um representante escolhido do Exército e da 
Marinha para investigar meticulosamente as possibilidades da sua 
sugestão com respeito ao elemento urânio(...). Aceite meus sinceros 
agradecimentos (ROOSEVELT, 1939). 

 

 Inicialmente o governo americano injetou, em janeiro de 1940, apenas seis mil 

dólares no programa, motivo pelo qual, Szilard solicitou a Einstein que escrevesse 

uma segunda carta ao Presidente. Não havia dúvida de que o domínio dessa 

tecnologia poderia mudar o rumo da guerra para aquela nação que a possuísse. 

Apesar disso, somente após o ataque japonês de 07 de dezembro de 1941 a Pearl 

Harbour, os americanos efetivamente aceleraram o projeto da bomba atômica 

americana mas conhecido como Projeto Manhattan. 

 

4.3.1 O Projeto Manhattan  
 

 Com a convicção de que seria possível desenvolver e controlar uma reação em 

cadeia em larga escala, o Presidente Roosevelt deu início ao projeto Manhattan em 

1940.  

 Até o ataque nipônico a Pearl Harbour o projeto Manhattam teve pouca atenção 

do governo americano. Parecia que a ameaça do avanço alemão na descoberta da 

bomba atômica não preocupava o governo americano. Ao contrário do que se 

acredita, a destruição da frota americana pelos japoneses em Pearl Harbour, foi o 

grande motivador para acelerar a corrida rumo ao controle da reação atômica em 

cadeia (MOURÃO, 2005). Contudo, cabe destacar, que além da ameaça japonesa, 

uma potência como os Estados Unidos, não poderia negar-se o direito de possuir o 

poder dissuasório de uma arma tão poderosa; isso sim, seria imprudente.  

 Nesse sentido, um esforço conjunto entre cientistas, empresários com 

financiamentos massivos do governo norte-americano levaram este projeto a um 

patamar sem precedentes na história da humanidade, seja em estrutura, 

desenvolvimento ou pesquisa. Meios em todas as áreas da engenharia foram postos 

a disposição da equipe de cientistas, engenheiros e técnicos para o seu 

desenvolvimento. Além disso, o projeto contava com o apoio da Grã-Bretanha e 
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Canadá, que num esforço concentrado, estabeleceram metas bem definidas ao 

projeto, em face da crescente ameaça dos países do eixo e principalmente do Japão. 

     
O projeto Manhattan Engineering District foi um dos maiores 
empreendimentos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, 
destinado a desenvolver armas nucleares para os EUA, com a 
assistência do Canadá e da Inglaterra. Coordenava as pesquisas 
realizadas em 4 centros universitários: Columbia, Princeton, Chicago e 
Berkeley. O organograma do projeto era muito nítido: em julho de 1942, 
estavam certos da possibilidade das reações em cadeia; em janeiro de 
1943, a realização da primeira reação em cadeia e em janeiro de 1945 
a conclusão da bomba atômica. Esse programa foi obedecido com uma 
variação de 6 meses para cada etapa. Em meados de setembro de 
1942, o general Leslie Groves (1896-1970) foi nomeado pelo 
Secretário de guerra para coordenar e chefiar a parte militar, tendo J. 
Robert Oppenheimer (1904-1967) como diretor científico daquele que 
ficou conhecido como projeto Manhattan (MOURÃO, 2005). 

 

 Assim, com a justificativa da ameaça japonesa e do avanço do programa 

nuclear alemão, os Estados Unidos da América dão total prioridade, em 1941, ao 

Projeto Manhattan.  Para a sua execução foi construído em Los Alamos, Estado do 

Novo México, um grande complexo que contava com centenas de físicos, dos quais, 

vinte possuíam prêmios Nobel além de outros milhares de trabalhadores, técnicos e 

engenheiros. O projeto contaria com cerca de 130 mil pessoas em todo o país. 

  

4.3.1.1 A primeira etapa: encontrar o combustível certo  
 

 Um dos grandes óbices da reação em cadeia seria encontrar ou produzir 

combustível suficiente para que a bomba fosse construída. Inicialmente foi sugerido o 

plutônio, elemento artificial produzido através do bombardeamento do urânio com 

nêutrons. Contudo sua produção ainda era ineficaz e insuficiente para uma detonação 

em larga escala. Outra sugestão foi o próprio urânio natural, que é encontrado na 

natureza com a proporção de 99,3% de U-238 e 0,7% de U-235, sendo apenas o U-

235 utilizável para a produção da bomba. Todavia, ainda era grande a dificuldade de 

separar o U-235 do U-238.  Em face da dificuldade em obter o Plutônio e o U-235, 

determinou-se como a primeira fase do projeto a verificação da viabilidade da 

produção destes dois elementos. Não há dúvida de que a continuidade do projeto 

dependia da obtenção do sucesso nessa fase. Segundo Mourão (2005), após 

pesquisas, os cientistas chegaram a uma resposta satisfatória, parecia que a 
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separação de materiais em quantidade suficientes para a detonação seria possível. 

 Para se ter uma ideia da dificuldade na produção de combustíveis nucleares, 

gigantescas estruturas foram construídas para a produção de quantidades pequenas 

de combustível nuclear, a primeira bomba atômica lançada sobre o Japão possuía 

apenas 63,5029 kg de Urânio-235, e segunda apenas 6,1689 kg de Plutônio-239. 

 

4.3.1.2 segunda etapa: Fabricação do primeiro reator nuclear  
 

 Em 1942, Fermi projetou o Chicago Pile 1 (CP-1)4, primeiro protótipo de um 

reator nuclear com a capacidade de produzir e controlar uma reação em cadeia. A 

base de seu reator eram tablets de U-235 que eram separados por grafite que 

controlavam a quantidade de nêutrons emitidos pelos tablets2. Além disso, para 

controlar o fluxo de nêutrons dentro do reator foram inseridas barras de cádmio, que 

tinham grande capacidade de absorção de nêutrons. Com esse experimento, estava 

comprovada a possibilidade de produzir uma reação em cadeia controlável e de que 

a bomba atômica poderia ser produzida. 

 

4.3.1.3 Terceira etapa: Produção de combustível nuclear 
 

 Verificada a viabilidade da utilização do combustível nuclear e da eficácia da 

reação em cadeia para fins militares, restava a produção de combustível nuclear em 

quantidades suficientes para gerar uma reação em cadeia em larga escala. Para isso, 

foram construídos diversos complexos produtores, como Oak Ridge no estado do 

Tenessee e Hanford no Estado de Washington. Esses dois complexos forneceram 

todo combustível nuclear necessário para a construção das bombas nucleares. 

 

4.3.1.4 Quarta etapa: Fabricação e lançamento da bomba  
 

 Após a produção, passou-se a fase do projeto do artefato. Procedeu-se a 

montagem de quatro bombas: Trinity, Little Boy, Fat Boy e uma quarta nunca utilizada. 

Trinity foi testada em 1945, no deserto do Novo México em Alamogordo. Após o 
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sucesso do teste, o Presidente americano Truman autorizou o lançamento de Little 

Boy sobre Hiroshima e Fat Boy sobre Nagasaki. 

 

Figura 5 – A direita Fat Boy e a esquerda Litlle Boy 

 
Fonte: https://radmrockstone.deviantart.com/art/Little-Boy-and-Fat-Man-Nuclear-Bombs-720024985 

 

 Após a destruição das cidades, o Japão rendeu-se, pondo fim a segunda guerra 

mundial.  
 

Tabela 2 - Especificações técnicas das bombas Little Boy e Fat Boy 

 

  

 LITTLE BOY FAT BOY 
Peso 4,399 t 4,656 t 

Comprimento 3,048 3,25 m 

Diâmetro 0,711 m 1,530 m 

Carga Explosiva Urânio-235 Plutônio-239 

Peso da Carga Explosiva 63,5029 kg 6,1689 kg 

Poder explosivo 15 kilotons (15 ton TNT) 21 kilotons (21 ton TNT) 
Fonte: http://www.atomicarchive.com 

 

 Depois de Hiroshima e Nagasaki, em 1 e 15 de julho de 1946, dois testes ainda 

foram realizados ainda sob a égide do Projeto Manhattan.  Estes testes ficaram 

conhecidos como Operação Crossroads e detonaram duas Fat Boys no Atol de Bikini. 

Após estes testes o Projeto Manhattam foi oficialmente finalizado em 31 de dezembro 

de 1946. Sem dúvida, o projeto Manhattam marcou uma virada no campo da 
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diplomacia. Além disso, o sucesso da combinação coordenada sob a liderança 

governamental no sentido de otimizar esforços entre academia e indústria foi 

fundamental para o sucesso desse projeto.  

 

4.3.2 Do Projeto Mahanttan até a atualidade  
 

 Em 1949 a União Soviética anuncia seu primeiro teste com um artefato nuclear. 

Este fato gerou uma corrida armamentista em todo o mundo e marcou o inicio da 

Guerra Fria. Nessa linha, Reino Unido (1952) e França (1960) também desenvolveram 

seus programas nucleares. Em 1964 foi a vez da China anunciar seu primeiro teste, 

em 1974 a Índia e, em 1998 o Paquistão. Cabe ressaltar que Israel desenvolveu 

esforço conjunto com o programa nuclear francês por possuir diversos cientistas ex-

integrantes do projeto Manhattan, contudo, este fato não foi oficialmente confirmado, 

mas acredita-se que Israel de fato possua armas nucleares. 

 Em contrapartida a corrida armamentista, somente em 1957 a primeira usina 

nuclear para produção de energia elétrica foi inaugurada nos Estados Unidos na 

cidade de Shippingport, Pennsylvania (GRIPPI, 2006). Tal fato deu inicio a uma nova 

era de produção de reatores nucleares para produção de energia elétrica para fins 

pacíficos. Segundo relatório do Panorama da Energia Nuclear no Mundo da Eletrobrás 

de 2016, atualmente temos 442 reatores nucleares e mais 66 reatores em construção.  

 

4.4 O PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO 

 

 O programa nuclear brasileiro nasceu da necessidade do país de aparelhar-se 

com armas de grande projeção dissuasória. Em 1934, a Universidade de São Paulo, 

deu inicio nos estudos na área atômica. Segundo Grippi (2006), em 1942, o Brasil 

firmou um acordo com os Estados Unidos para recebimento de matérias de defesa, 

em troca do urânio nacional. Esta dependência americana de material radioativo 

começou a chamar a atenção do Brasil, em especial, dos militares. Após o uso das 

armas nucleares em Hiroshima e Nagazaki, ficou claro qual o uso seria dado ao 

material radioativo solicitado ao Brasil. Nesse contexto, aparece como precursor do 

Programa Nuclear Brasileiro o Almirante Álvaro Alberto, que dentre a vontade de 

incluir o Brasil entre as nações que detinham armas nucleares, lutava abertamente 

contra a tentativa americana de erguer uma patente mundial para impor seu direito 
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sobre a tecnologia nuclear e seus insumos como o Urânio. Após o fracasso americano 

nessa empreitada, estes passaram a criar diversas barreiras ao desenvolvimento 

tecnológico de outras nações, com exceção dos seus parceiros da OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte) como França e Reino Unido, a 

parcialidade americana era latente.  Prova disso, foi o confisco do comissariado 

americano, que administrava a Alemanha em 1953, de duas centrífugas adquiridas 

pelo Brasil dos alemães. Tal fato gerou forte tensão diplomática entre Brasil e Estados 

Unidos gerando enfraquecimento do programa e também a demissão de Álvaro 

Alberto, então presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico).  

 Em 1956, o Presidente Café Filho, assina com os Estados Unidos o acordo 

Átomos para a Paz, sendo na sequencia liberada as duas centrífugas pelos 

americanos ao Brasil. O fato é que o país pouco avançou na área nuclear, pelo baixo 

investimento, influência negativa americana, além do desinteresse nacional pelo 

assunto, parecia que apenas os militares tinham interesse no domínio da tecnologia 

nuclear. Por esta razão, o programa átomos para a paz foi abandonado em 1964. 

Nessa linha, a não assinatura do Tratado de Não Proliferação de Armas 

Nucleares (TNP), dispositivo que foi arquitetado em 1968, pelos Estados Unidos 

(EUA), União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e Reino Unido, com a 

finalidade de evitar a propagação de armas nucleares, aumentou a desconfiança 

americana sobre as reais intenções brasileiras na área nuclear. Cabe destacar a 

diferença de tratamento dos Estados Unidos ao programa nuclear brasileiro daquele 

ofertado a seus aliados tradicionais como França e Reino Unido, sendo estes últimos, 

inclusive incentivados pelos americanos a desenvolverem armas nucleares. 

 Em 1972, o Brasil assina um acordo com a americana Westinghouse para a 

construção da primeira usina nuclear no Brasil. Na mesma época, os americanos 

barram a aquisição de novas centrífugas da Alemanha, o que fez o Brasil abandonar 

o acordo com os americanos em 1974. Segundo Côrrea (2012), estes fatos mostram, 

que os Estados Unidos jamais tiveram intenção de cooperar com o Brasil.  

 Os problemas com os EUA fizeram o Brasil, em 1975, assinar um acordo em 

sigilo com a então Alemanha Ocidental, única nação disposta a colaborar com o Brasil 

na transferência de tecnologia e de materiais nucleares.  Neste acordo, a Alemanha 

Ocidental implantaria 8 (oito) centrais nucleares e duas fábricas, uma de 

enriquecimento de urânio e outra de reatores (MEIRA MATTOS, 1975), contudo, é 
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nesse momento que os Estados Unidos entram em cena novamente para sabotar o 

Brasil5. Os americanos impõem a Alemanha que passem para o Brasil somente a 

atrasada tecnologia de jato centrífugo, por esse motivo os EUA param de preocupar-

se com o Brasil, praticamente acabando com o sonho brasileiro em ter fábricas de 

enriquecimento de urânio.  

 O desaperto americano ao Brasil, teve um lado positivo, o país desenvolveu-se 

em diversas áreas nesse período, culminando com a implantação do complexo 

ARAMAR da Marinha, cuja meta era enriquecer urânio a 20%. Contudo, em 1979, 

mais uma vez os Estados Unidos aparecem denunciando que o Brasil estaria 

enriquecendo urânio em ARAMAR, com a finalidade de desenvolver armas nucleares 

para emprego militar. De fato, segundo Grippi (2006), o Brasil possuía um programa 

nuclear clandestino, o chamado Projeto Solimões, que possuía um campo de testes 

na base área do Cachimbo na Amazônia e que o Exército estaria estudando reatores 

de gás-grafite para produção de plutônio em Guaratiba, RJ. 

 Em relação ao acordo com a Alemanha, a crise econômica fez o país cancelar 

a encomenda de setes das oitos usinas previstas, motivo pelo qual, apenas a usina 

Angra 1 entrou em operação em 1986. 

 Ainda no âmbito do acordo com a Alemanha, em 2001, entrou em operação a 

Usina Angra 2 com um total de 1350 MW de potência. Esta usina aumentou 

significativamente a participação da fonte nuclear na matriz brasileira. A construção 

de Angra 2 propiciou ao país, através da transferência de tecnologia, o domínio de 

quase todas as fases do enriquecimento do urânio.  

 Nessa linha, o fato mais relevante a seguir foi o inicio do PROSUB (Programa 

de Desenvolvimentos de Submarinos) em 2008 através da assinatura com a França 

de parceria estratégica para construção de quatro submarinos a propulsão 

convencional diesel-elétrica (S-BR) e um com propulsão nuclear (SN-BR).  

 Em 2013, O PROSUB entregou uma Unidade de Fabricação de Estruturas 

Metálicas (UFEM) e em 2014 as duas primeiras etapas de construção do Prédio 

Principal do Estaleiro.  

 Nesse contexto, o Programa Nuclear da Marinha (PNM) trabalha em paralelo 

ao PROSUB no que concerne ao desenvolvimento do Submarinho Nuclear brasileiro. 

                                            
5 O Brasil leva outra rasteira. Alemanha, Inglaterra e Holanda eram sócios e detinham a patente do 
processo de enriquecimento de urânio por ultracentrifugação através da URENCO, que não passaria a 
tecnologia para o Brasil (GRIPPI, 2006). 
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O PNM obteve o domínio do Ciclo de Combustível Nuclear em 2015 e atualmente 

trabalha no desenvolvimento de um reator tipo PWR6 no Laboratório de Energia 

Nuclear-Elétrica (LABGENE). Este laboratório irá desenvolver os reatores que irão 

compor o SN-BR além de servir como base para uma nova revolução na produção de 

energia nuclear no Brasil com tecnologia integralmente nacionais. 

  

               Figura 6 - SN-Br e S-Br 

 
               Fonte: https://www.marinha.mil.br/ctmsp/submarino-nuclear 

 

 

 

                                            
6 Pressurized Water Reactor ou Reator de Água Pressurizada (PWR), são os mais utilizados no 
presente, a água é mantida em alta pressão e não ferve, mas seu calor é transferido a um sistema 
secundário através de trocadores de calor. Nesse sistema a água se vaporiza e move as turbinas. 
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4.5 CONCLUSÃO PARCIAL 

  

 De forma relevante, o desenvolvimento da energia nuclear não obteve grande 

avanço no país no século XX. A grande pressão dos Estados Unidos aliada a fraca 

indústria nacional foram determinantes para o fracasso do programa. Observemos 

que, ao contrário do projeto Manhattan, o programa nuclear brasileiro não ocorreu de 

forma sincronizada entre academia, indústria e governo e, ao que parece, jamais foi 

prioridade para o governo.  

 Contudo, a continuidade do PNM e a assinatura do Tratado de Não Proliferação 

de Armas Nucleares (TNP) deram novo impulso ao país na área nuclear. A decisão 

acertada do Brasil em desalinhar-se dos Estados Unidos nessa área e unir esforços a 

França no PROSUB foi fundamental nesse processo. Atualmente já dominamos o 

ciclo de enriquecimento do urânio e nos encaminhamos para o feito inédito de termos 

reatores nucleares totalmente nacionais. De fato, além de aumentar a projeção 

nacional em todas as expressões do poder, o Brasil ganhará forte poder de dissuasão 

e iniciará uma era sem precedentes na história nacional, qual seja, a construção de 

usinas nucleares totalmente brasileiras e o domínio da completo da energia nuclear. 
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5 O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 
 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

 Segundo Cavalcanti (2012) por sistema de energia elétrica compreende-se por 

ser aquele formado por três elementos básicos, a produção, o transporte e consumo. 

A produção é formada por elementos de geração de diversas fontes, o transporte é 

constituído pelos agentes responsáveis por levar a energia elétrica até o consumidor 

final, quais sejam os agentes de transmissão e distribuição e, por fim, o consumo é 

formado pelos consumidores finais, podendo ser residenciais, comerciais e industriais.  

Nessa linha, destaca-se o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) cujo sistema de energia 

elétrica é dos mais complexos e bem estruturados do mundo.  

 Segundo Mello (2012), com a crise causada pelo racionamento de 2001, o 

Brasil instituiu em 2004 um novo modelo que permite amplo acesso do setor privado 

ao SEB, com um ambiente de ampla competição e baseando-se em três pilares 

básicos: confiabilidade de suprimento, modicidade tarifária e universalidade.  

 Além disso, atuam no complexo sistema de energia elétrica do SEB, também 

entes governamentais, que gerenciam e coordenam todo o sistema. Dessa forma, 

pode-se inferir que, todos estes elementos atuam de forma conjunta e sinérgica com 

a finalidade de levar a energia elétrica para o consumidor final.  

 Por confiabilidade no suprimento entende-se aos fatores que garantam a 

segurança no abastecimento energético, característica fundamental para o 

crescimento da indústria nacional. Segundo Tolmasquim (2015) esse pilar é 

fundamental para o crescimento da indústria nacional pois confere confiança e 

garantias de fornecimento de energia. Assim, a confiabilidade é base do crescimento 

da indústria e um dos apoios do desenvolvimento nacional. 

 Outro pilar, a modicidade tarifária, busca a redução do custo de tal forma a 

manter as tarifas sempre acessíveis a população em geral.  Ou seja, esse principio 

busca sempre uma tarifa justa para o consumidor. Cabe ressaltar que para atingir essa 

modicidade é necessário um modelo do setor elétrico que seja competitivo e 

transparente para garantir uma natural redução de tarifas sem onerar os investidores 

do setor elétrico brasileiro. 

 O terceiro pilar, a universalidade busca socializar a energia elétrica, 

promovendo o acesso a todos os cidadãos. Esse princípio guia todos os 
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planejamentos de expansão do setor elétrico procurando facilitar o acesso a energia 

elétrica. 

 
A partir da década de 1990, buscando eficiência e autonomia 
econômica, o setor elétrico mundial começa a passar por reformas 
estruturais em sua forma de operação, sofrendo influência da doutrina 
do estado mínimo no pensamento econômico. Como resultado destas 
reformas, que também ocorreram no Brasil, os segmentos de geração, 
transporte e comercialização de energia passam a ser separados, 
sendo administrados e operados por agentes distintos. 
A ideia predominante foi a de que a livre concorrência deveria 
prevalecer onde fosse possível, relegando ao estado o papel da 
regulação onde necessário. Neste contexto, os segmentos de geração 
e comercialização foram caracterizados como segmentos 
competitivos, dada a existência de muitos agentes e também pelo fato 
do produto, a energia elétrica, ser homogêneo, como uma commodity. 
Por sua vez, os setores de transporte da energia – a transmissão e a 
distribuição – são considerados monopólios naturais, pois sua 
estrutura física torna economicamente inviável a competição entre dois 
agentes em uma mesma área de concessão. Nestes dois segmentos, 
predomina o modelo de regulação de preços ou regulação por 
incentivos (ABRADE, 2018). 

 

 Além dos aspectos regulatórios, o SEB constitui-se por um sistema 

hidrotérmico, sendo as hidrelétricas a principal fonte do sistema, estando 

complementadas por outras fontes, principalmente a térmica. A energia elétrica é um 

bem indispensável ao desenvolvimento. No Brasil, conforme já citado, a principal fonte 

de geração é a hidrelétrica, que responde por 62% da capacidade instalada em 

operação no país, seguida das termelétricas (gás natural, carvão mineral, 

combustíveis fósseis, biomassa e nuclear), com 28%. O restante é proveniente de 

usinas eólicas (energia dos ventos) e importação da energia de outros países (ANEEL, 

2018).  

 Apesar desse cenário, a tendência é de que as hidrelétricas diminuam em 

função da natural redução da capacidade hídrica do pais além das restrições impostas 

pelas leis ambientais que restringem a instalação de hidrelétricas com grandes 

reservatórios de acumulação.  

 Em função disso, o setor elétrico caminha para a implantação de usinas 

térmicas a gás, carvão e nuclear. Nesse contexto, a fonte nuclear se sobressai pelo 

grande potencial energético que possui, pelos expressivos fatores de capacidade 

inerentes a usinas nucleares e também pela segurança energética que proporciona. 
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5.2 ESTRUTURA DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO  

 

 Segundo Tolmasquim (2015), o atual modelo do setor elétrico brasileiro provê 

um excelente insight da evolução do novo marco regulatório da indústria de energia 

elétrica brasileira. Esse marco tem como base a confiabilidade do suprimento de 

energia que no passado foi alvo de críticas em função de diversos apagões que 

ameaçaram toda a economia nacional. A essa garantia de suprimento de energia 

atrela-se todo o sistema elétrico que deve prover o SIN (Sistema Interligado Nacional) 

de forma confiável e segura. O SIN consiste num sistema que permite o trânsito de 

energia elétrica por todo o sistema, que é constituído por uma grande rede de 

transmissão com mais de 100 mil quilômetros de extensão (ANEEL, 2018). 

 Dessa forma, para manter esse complexo sistema em pleno funcionamento o 

setor elétrico brasileiro é estruturado da seguinte forma: 

 

                   Figura 7 - Estrutura do Setor Elétrico Brasileiro 

 
                                Fonte: http://www.abradee.com.br/setor-eletrico/visao-geral-do-setor 

  

 Segundo Tolmasquim (2015) as tarefas de governo são exercidas pelo 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o Ministério de Minas e Energia 
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(MME), que por sua vez, é auxiliado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o 

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).  

 Segundo a ABRADE (2018), as atividades regulatórias e de fiscalização são 

exercidas pela ANEEL.  

 As atividades especiais como operação e comercialização são exercidas por 

empresas públicas ou de direito privado sem fins lucrativos, respectivamente pelo 

Operador Nacional do Sistema (ONS) e pela Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE).  

 Por sua vez, os agentes econômicos abarcam os geradores de energia elétrica, 

os agentes de transmissão e os agentes de distribuição. 

 Nesse interim, a divisão do setor elétrico brasileiro pode ser separada em 

quatro principais atividades: atividades de governo, atividades regulatórias, atividades 

especiais e agentes econômicos. Essa estrutura é base de toda o setor elétrico 

brasileiro e garante solidez ao SEB. 

 

Figura 8 - Agentes Institucionais e suas Relações 

 
Fonte: Novo Modelo do Setor Elétrico (TOLMASQUIM, 2015) 

 
O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS é uma sociedade civil 
de direito privado, sem fins lucrativos, criado pela Lei n° 9.648, de 27 
de maio de 1998, com o objeto de executar as atividades de 
coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de 
energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN, sob a 
fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL. Tem como missão institucional assegurar aos usuários do 
Sistema Interligado Nacional a continuidade, a qualidade e a 
economicidade do suprimento de energia elétrica (GANIN, 2009). 
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 No escopo da geração, destacam-se as usinas termelétricas que poderão 

também optar por dois tipos de operação: usinas com operação inflexível e usinas 

com operação flexível. As usinas inflexíveis são aquelas cujos contratos de 

combustível são do tipo take-or-pay7. Estas usinas ficam o tempo todo despachadas, 

produzindo uma geração constante, através da contratação de volumes fixos de gás. 

A energia gerada não é comercializada no CCEE8 e sim através de Contratos de 

Compra de Energia (PPAs – Power Purchase Agreement)9, ou contratos bilaterais. 

(MENDES, 2007). 

 Nesse sentido, as usinas inflexíveis sejam elas hidrelétricas ou termelétricas 

são a base da geração energética nacional. Motivo pelo qual cresce de importância 

as usinas nucleares, uma vez que, temos autonomia na produção de urânio. 

 
As usinas são despachadas objetivando assegurar a modicidade 
tarifária, o menor custo de produção de eletricidade e a segurança no 
abastecimento de energia elétrica no curto, médio e no longo prazo, 
priorizando-se a geração hidrelétrica na base do sistema. A geração 
de base do sistema é composta basicamente da geração hidrelétrica e 
da geração das usinas Termelétricas inflexíveis às quais, em função 
de características intrínsecas que justificam as respectivas 
inflexibilidades, acabam por contribuir para a preservação da 
capacidade de regularização das hidrelétricas. Dentre as usinas 
Termelétricas inflexíveis incluem-se as usinas nucleares de Angra 1 e 
Angra 2, que declaram inflexibilidade de 80% em funções de 
características específicas da geração nuclear. Os demais 20% da 
capacidade instalada das usinas nucleares são despachadas por 
ordem de mérito no âmbito de disponibilidade das usinas térmicas 
flexíveis (SANTOS, 2014). 
 

 Por outro lado, as usinas flexíveis são as que devem ser contratadas para 

estarem disponíveis e serem usadas eventualmente. A usina flexível é contratada para 

estar disponível para geração trazendo estabilidade e confiabilidade ao sistema 

elétrico brasileiro. Nesse modelo, a usina deve ser capaz de ser acionada 

imediatamente em casos de risco de racionamento, garantir o suprimento de energia 

em horários de pico ou atendimento emergencial ao Sistema Interligado. Essa 

                                            
7 Contratos take-or-pay são acordos escritos entre um comprador e um vendedor que obrigam o 
comprador a pagar. 
8  Câmara de comercialização de Energia Elétrica. 
9 Contrato de compra e venda de energia por um período determinado com condições pré-
estabelecidas de preços e volumes, firmadas entre produtores e comercializadores/distribuidores ou 
consumidor final. 
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peculiaridade faz com que as usinas flexíveis sejam importante vetor da garantia de 

fornecimento de energia elétrica garantido a segurança energética ao país. 

 

5.2.1 Atividades em nível da expressão política 
 

 Segundo Meira Mattos (2002), a política é arte de escolher e conquistar 

objetivos utilizando-se de meios, recursos materiais e psicológicos para atingir estes 

objetivos. Nesse sentido, segundo Tolmasquim (2015) a expressão política do poder 

são exercidas pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e pelo Ministério 

de Minas e Energia (MME) que por sua vez é auxiliado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). 

 

5.2.1.1 O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 
 

 O Conselho Nacional de Política Energética é um órgão vinculado a 

Presidência da República criado pela lei nº 9.478/1997 e regulamentado pelo decreto 

nº 3.520/2000. É presidido pelo ministro de Minas e Energia e tem como principal 

missão a proposição de política e diretrizes afetas ao Setor Elétrico Brasileiro (SEB). 

 Em seu artigo primeiro, o Decreto nº 3.520/2000 define as competências da 

CNPE, que abrangem um amplo espectro relacionado ao SEB, como promoção do 

aproveitamento energético nacional de forma racional, assegurar o suprimento 

insumos energéticos, rever periodicamente o uso das matrizes energéticas nacionais, 

estabelecer diretrizes para programas específicos como o termonuclear e estabelecer 

diretrizes para importação exportação de derivados de petróleo, conforme transcrição 

a seguir: 

 Art. 1º O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, criado pela Lei nº 

9.478, de 6 de agosto de 1997, é órgão de assessoramento do Presidente da 

República para a formulação de políticas e diretrizes de energia destinadas a:  

  I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em 

conformidade com o disposto na legislação aplicável e com os seguintes princípios: 

 a) preservação do interesse nacional; 

 b) promoção do desenvolvimento sustentado, ampliação do mercado de 

trabalho e valorização dos recursos energéticos; 
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 c) proteção dos interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e 

oferta dos produtos; 

 d) proteção do meio ambiente e promoção da conservação de energia; 

 e) garantia do fornecimento de derivados de petróleo em todo o território 

nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal; 

 f) incremento da utilização do gás natural; 

 g) identificação das soluções mais adequadas para o suprimento de 

energia elétrica nas diversas regiões do País; 

 h) utilização de fontes renováveis de energia, mediante o aproveitamento 

dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis; 

 i) promoção da livre concorrência; 

 j) atração de investimentos na produção de energia; e 

 l) ampliação da competitividade do País no mercado internacional; 

  II - assegurar, em função das características regionais, o suprimento de 

insumos energéticos às áreas mais remotas ou de difícil acesso do País, submetendo 

as medidas específicas ao Congresso Nacional, quando implicarem criação de 

subsídios, observado o disposto no parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.478, de 

1997;  

       III - rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às diversas 

regiões do País, considerando as fontes convencionais e alternativas e as tecnologias 

disponíveis;  

       IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do 

gás natural, do álcool, de outras biomassas, do carvão e da energia termonuclear; e  

       V - estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira a 

atender às necessidades de consumo interno de petróleo e seus derivados, gás 

natural e condensado, e assegurar o adequado funcionamento do Sistema Nacional 

de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques 

Estratégicos de Combustíveis, de que trata o art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro 

de 1991. 

 Segundo Tolmasquim (2015), no atual modelo do SEB o CNPE passou ater a 

prerrogativa e a obrigação de propor critérios de garantia de suprimento que 

assegurem a modicidade e confiabilidade das tarifas. Nesse sentido, o CNPE define 

critérios em nível político, que irão delinear todas as tarifas de energia elétrica 
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influenciando diretamente a viabilidade de todos os empreendimentos energéticos 

nacionais como os termonucleares.  

 

5.2.1.2 Ministério de Minas e Energia (MME) 
  

 O Ministério de Minas e Energia (MME) é o órgão da administração federal 

direta que tem por áreas de competência os assuntos afetos a recursos energéticos, 

aproveitamento hídrico, petróleo, combustível e energia elétrica e a área nuclear. 

Segundo Tolmasquim (2015) o MME tem por atribuições a celebração de contratos 

dos contratos de concessão e a expedição dos atos autorizativos. A Lei nº 

10.683/2003 definiu as diversas competências do MME, bem como, a Lei nº 

10.847/2004 vincula a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) ao Ministério de Minas e Energia.  

 Em seu artigo primeiro, II, a Lei nº 5.267/2004 define como competência do 

MME, zelar pelo equilíbrio conjuntural e estrutural entre a oferta e a demanda de 

energia elétrica no país. Assim, o MME é órgão responsável por manter o setor elétrico 

brasileiro atrativo a investidores, ao mesmo tempo com tarifas justas e com segurança 

energética.  

 

5.2.1.3 Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
  

 A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa federal, vinculada 

ao MME e constituída pela lei 10.847/2004 e teve sua criação regulamentada pelo 

decreto nº 5.184/2004. Em seu artigo segundo a Lei 10.847/2004 dispõe que a 

finalidade da EPE é planejar o setor energético como um todo, indo desde a energia 

elétrica até o petróleo. 

 Em seu anexo III, artigo sexto, o decreto nº 5.184/2004 define as competências 

da EPE, que abarcam diversas atribuições, tais como, identificação e quantificação 

dos potenciais energéticos e identificação e quantificação dos potenciais de recursos 

energéticos, conforme transcrição a seguir:  

 

Art. 6º Compete à EPE: 

        I - realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira; 
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        II - elaborar e publicar o balanço energético nacional; 

        III - identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos; 

        IV - dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento 

energético de rios compartilhados com países limítrofes; 

        V - realizar estudos para a determinação dos aproveitamentos ótimos dos 

potenciais hidráulicos; 

        VI - obter a licença prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica 

necessárias às licitações envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de 

transmissão de energia elétrica selecionados; 

        VII - elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de 

expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo 

prazos; 

        VIII - promover estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação reserva e 

produção de hidrocarbonetos no Brasil, visando à auto-suficiência sustentável; 

        IX - promover estudos de mercado visando definir cenários de demanda e oferta 

de petróleo, seus derivados e produtos petroquímicos; 

        X - desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e 

sócio-ambiental para os empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis; 

        XI - efetuar o acompanhamento da execução de projetos e estudos de viabilidade 

realizados por agentes interessados e devidamente autorizados; 

        XII - elaborar estudos relativos ao plano diretor para o desenvolvimento da 

indústria de gás natural no Brasil; 

        XIII - desenvolver estudos para avaliar e incrementar a utilização de energia 

proveniente de fontes renováveis; 

        XIV - dar suporte e participar nas articulações visando à integração energética 

com outros países; 

        XV - promover estudos e produzir informações para subsidiar planos e 

programas de desenvolvimento energético ambientalmente sustentável, inclusive de 

eficiência energética; 

        XVI - promover planos de metas voltadas para a utilização racional e 

conservação de energia, podendo estabelecer parcerias de cooperação para este fim; 

        XVII - promover estudos voltados a programas de apoio para a modernização e 

capacitação da indústria nacional, visando maximizar a participação desta no esforço 
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de fornecimento dos bens e equipamentos necessários para a expansão do setor 

energético; e 

        XVIII - desenvolver estudos para incrementar a utilização de carvão mineral 

nacional. 

        § 1º Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a formulação, 

o planejamento e a implementação de ações do Ministério de Minas e Energia, no 

âmbito da política energética nacional. 

        § 2º  Para o desempenho de suas competências, a EPE deverá, dentre outros: 

        I - promover acordo operacional com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - 

ONS, com a finalidade de receber elementos e subsídios necessários ao 

desenvolvimento das atividades relativas ao planejamento do setor elétrico; 

        II - manter intercâmbio de dados e informações com a Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, Agência Nacional de Águas - ANA, Agência Nacional do 

Petróleo - ANP e com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, 

observada a regulamentação específica quanto à guarda e ao sigilo de tais dados; 

        III - participar do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE, conforme 

regulamentação específica; 

       IV - calcular a garantia física dos empreendimentos de geração; 

        V - submeter ao Ministério de Minas e Energia a relação de empreendimentos de 

geração e correspondentes estimativas de custos, que integrarão, a título de 

referência, os leilões de energia de que trata o art. 12 do Decreto no 5.163, de 30 de 

julho de 2004, bem como, quando for o caso, a destinação da energia elétrica dos 

empreendimentos hidrelétricos habilitados a tomar parte nesses leilões; 

        VI - habilitar tecnicamente e cadastrar os empreendimentos de geração que 

poderão ser incluídos nos leilões de energia elétrica proveniente de novos 

empreendimentos, de que trata o inciso II do § 5o do art. 2o da Lei no 10.848, de 15 

de março de 2004; e 

        VII - calcular o custo marginal de referência que constará dos leilões de compra 

de energia previstos na Lei no 10.848, de 2004. 
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5.2.1.4 O Comitê de Comissionamento do Setor Elétrico (CMSE) 

  
 O Comitê de Comissionamento do Setor Elétrico (CMSE) é um órgão presidido 

pelo ministro de Estado de Minas e Energia criado pela lei nº 10.848/2004 e 

regulamentado pelo decreto nº 5.175/2004. Segundo Tolmasquim (2015) tem como 

principal missão monitorar, de forma permanente, a continuidade e a segurança do 

suprimento eletroenergético, em todo o território nacional. 

 Em seu artigo terceiro, o Decreto nº 5.175/2004 define as competências da 

CMSE, conforme transcrição a seguir: 

 Art. 3º  Compete ao CMSE as seguintes atribuições: 

        I - acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, 

distribuição, comercialização, importação e exportação de energia elétrica, gás natural 

e petróleo e seus derivados; 

            II - avaliar as condições de abastecimento e de atendimento, relativamente às 

atividades referidas no inciso I deste artigo, em horizontes pré-determinados; 

           III - realizar periodicamente análise integrada de segurança de abastecimento 

e atendimento ao mercado de energia elétrica, de gás natural e petróleo e seus 

derivados, abrangendo os seguintes parâmetros, dentre outros: 

           a) demanda, oferta e qualidade de insumos energéticos, considerando as 

condições hidrológicas e as perspectivas de suprimento de gás e de outros 

combustíveis; 

            b) configuração dos sistemas de produção e de oferta relativos aos setores 

de energia elétrica, gás e petróleo; e 

         c) configuração dos sistemas de transporte e interconexões locais, regionais 

e internacionais, relativamente ao sistema elétrico e à rede de gasodutos; 

      IV - identificar dificuldades e obstáculos de caráter técnico, ambiental, 

comercial, institucional e outros que afetem, ou possam afetar, a regularidade e a 

segurança de abastecimento e atendimento à expansão dos setores de energia 

elétrica, gás natural e petróleo e seus derivados; e 

             V - elaborar propostas de ajustes, soluções e recomendações de ações 

preventivas ou saneadoras de situações observadas em decorrência da atividade 

indicada no inciso IV, visando à manutenção ou restauração da segurança no 

abastecimento e no atendimento eletroenergético, encaminhando-as, quando for o 

caso, ao Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. 
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5.2.2 Atividades Regulatórias 
 

 Segundo Tolmasquim (2015) as atividades regulatórias são aquelas exercidas 

com a finalidade de que as atividades não sigam critérios exclusivamente políticos e 

sim técnicos. Dessa forma, é uma atividade de vital importância, pois mantêm vital 

equilíbrio entre o setor privado e público, sendo exercita atualmente pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

 

5.2.2.1 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
  

 Segundo Tolmasquim (2015), a Agência Nacional de Energia Elétrica é uma 

autarquia sob regime especial que foi instituída pela Lei nº 9.427/1996 como agente 

regulador, mediador e fiscalizador do setor, em conformidade com as políticas e 

diretrizes do Governo Federal e responsável pela realização de leilões de concessão 

de empreendimentos de geração e transmissão. 

 Atualmente suas funções foram reforçadas através da lei nº 10.848/2004. 

  

5.2.3 Atividades Especiais 
 

 Segundo Tolmasquim (2015) as atividades especiais são exercidas por 

pessoas jurídicas de direito privado “atípicas”, pois realizam atividades de interesse 

público. Essas atividades são a operação, exercida pelo Operador Nacional do 

Sistema (ONS) e a comercialização de energia elétrica, exercida pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).  

 
 

5.2.3.1 Operador Nacional do Sistema (ONS) 
 

 Segundo Cavalcante (2012), o Operador Nacional do Sistema (ONS) é uma 

pessoa jurídica sem fins lucrativos responsável pela coordenação e controle da 

operação da geração e da transmissão do Sistema Interligado Nacional – SIN. Além 

disso, é responsável pela contratação das linhas de transmissão. Surgiu na década 
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de 1990 legitimada pela lei nº 9.648/1998, com alteração na sua forma de governança 

determinada pela lei nº 10.848/2004. 

 

5.2.3.2 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 
 

 A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é uma pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada pela lei nº 10.848/2004 com a 

finalidade de viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado 

Nacional (SIN). Além disso, atua como agente promotora dos leilões por delegação 

da ANEEL e administradora dos contratos de comercialização de Energia Elétrica no 

Ambiente Regulado (CCEAR). 

 

5.3 PARTICIPAÇÃO DAS USINAS NUCLEARES NO SETOR ELÉTRICO 

BRASILEIRO  

 

 Tendo em vista a necessidade latente de oferta de energia firme, a expansão 

nuclear surge como opção natural (PDE, 2018). Segundo Alvim (2007), o Brasil 

chegou a ser visto com preocupação pela Agência Internacional de Energia Atômica 

(AIEA) em função dos avanços na área nuclear, contudo, a situação evoluiu 

positivamente para o país. A atual necessidade de expansão do setor elétrico 

brasileiro aliada ao acordo de sucesso firmado com a AIEA em relação ao método de 

inspeção na usina de enriquecimento de Resende conseguiu associar a preservação 

da tecnologia nacional com a constatação de que o país só busca o desenvolvimento 

da tecnologia nuclear para fins pacíficos. Dessa forma, estes fatores mostraram-se 

como impulsionadores da energia nuclear no Brasil. 

 Atualmente as usinas nucleares possuem modesta participação no setor 

elétrico brasileiro. Segundo dados da ANEEL (2018) a fonte nuclear representa 

1,1821% da matriz energética nacional, configurando-se em uma modesta 

participação. Assim, a matriz nuclear que possui em sua constituição apenas duas 

usinas, Angra 1 e Angra 2, tem muito espaço para crescimento, principalmente em 

função da futura entrada de Angra 3 no SIN, e das grandes reservas de urânio e do 

importante avanço do programa nuclear brasileiro. Dessa maneira, a energia nuclear 
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tem muito espaço para crescimento no Brasil proporcionando importante segurança 

energética e crescimento sustentável a nação. 

 O Brasil é um país que possui grande parcela de sua matriz energética baseada 

em fontes renováveis. Segundo a ANEEL (2018), 60,7188% da matriz é constituída 

pela fonte hidráulica, 7,9069% pela fonte eólica, 8,7166% de Biomassa e 0,7854% de 

solar, totalizando 78,1277% de fontes renováveis. Desse modo, portanto, temos uma 

matriz sujeita a sazonalidade e variabilidade, exigindo grande flexibilidade do sistema, 

motivo pelo qual o aumento da participação de usinas nucleares se faz importante 

para prover segurança energética a todo o sistema. 

 
Tendo em vista a necessidade latente de oferta de energia firme, a 
expansão nuclear surge como opção natural. Porém, o início de 
desenvolvimento do primeiro projeto após Angra 3 deverá ocorrer após 
o fim do horizonte decenal, em função dos prazos envolvidos de 
estudos e obtenção de licenças. Após a concretização do primeiro 
empreendimento, acredita-se que os seguintes poderão ocorrer em 
intervalos mais curtos, provavelmente de 5 a 7 anos (EPE, 2017). 
 

 Outro fator importante que deve impulsionar a matriz nuclear no Brasil é a 

redução gradativa do potencial hidrelétrico nacional. Segundo Santos (2014), a 

ampliação de usinas hidrelétricas a fio d´água, em detrimento das usinas com 

reservatório, reduzirá a capacidade de regularização, a qual é fortemente influenciada 

pelos ciclos hidrológicos. Por isso, a necessidade de impor o crescimento da matriz 

térmica nuclear surge como alternativa face ao esgotamento hidrelétrico nacional, 

motivo pelo qual a conclusão de Angra 3 e outras usinas nucleares encontram muito 

espaço para crescimento no Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 
A atual crise de preços de petróleo e os problemas de aquecimento 
global associados ao efeito estufa levaram vários países a 
reconsiderarem o incremento da participação da energia nuclear em 
sua matriz energética nas próximas décadas. Países que mantiveram 
seus programas nucleares de geração, como a China e o Japão, já 
anunciaram a intenção de intensificar seus programas. A maioria dos 
países optou pela extensão da vida dos reatores existentes. No Brasil, 
parece decidida a retomada da construção de Angra 3, e o Plano 2030 
inclui quatro centrais nucleares adicionais (ALVIM, 2007). 

 

  Cabe destacar que a pequena participação da fonte nuclear não encontra 

amparo nas grandes reservas de urânio brasileiras. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Mineração, ou IBRAM (2018), o Brasil é o décimo segundo maior 
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produtor de urânio, com 265 toneladas. Além disso, segundo dados da tabela 3 as 

matrizes que mais trariam segurança energética seriam aquelas a base de Carvão 

mineral e Urânio (Energia Nuclear). Dessa forma, a matriz nuclear, de fato, constitui-

se numa alternativa segura em razão das grandes reservas nacionais. 

 

Tabela 3 - Reservas medidas/indicadas em valores absolutos e relativos à produção e ao consumo 

em 2005 

 
Fonte: BEN/EPE/MME Reservas em 31.12.2005 medidas/ indicadas/ considerando perdas na 
mineração e beneficiamento no caso do carvão mineral e urânio. (1) Inclui transformação; (2) No caso 
do petróleo, geração elétrica a partir dos derivados; (3) A produção do GN exclui reinjeção, o consumo 
inclui perdas; (4) Considerado como carvão vapor. 
 

 Por fim, segundo esse raciocínio o planejamento do setor elétrico deve ser 

responsável, realista e exequível, motivo pelo qual, o investimento em várias fontes 

de energia, é antes de tudo, uma questão de segurança energética e responsabilidade 

com o crescimento nacional. E dentro desse cenário, a diminuição da participação das 

hidrelétricas no Setor Elétrico vem acarretando grande necessidade de investimento 

em outras fontes de energia, como a nuclear. 

   

5.4 CONCLUSÃO PARCIAL  

 

 Conclui-se, parcialmente, que o setor elétrico brasileiro ainda é muito 

dependente da fonte hídrica. Além disso, quaisquer ações no sentido de alterar ou 

ajustar a matriz energética, deve encontrar importante respaldo técnico para que seja 

implementada. 
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 Nessa linha, destaca-se a ação da EPE que atua, através de estudos e 

projeções sobre a demanda de energia elétrica, de forma a assessorar o MME na 

tomada de decisão. A complexa estrutura do Setor Elétrico Brasileiro mostra que a 

entrada da fonte nuclear abarcaria um estudo sob vários aspectos, sejam eles, 

regulatórios, técnicos e econômicos, motivo pelo qual, o assunto necessite de amplos 

estudos, por se tratar de uma área sensível a nação. Salienta-se que a busca da 

segurança energética deve ser o principal objetivo no planejamento energético 

nacional. Afinal, este é, dentro vários outros, um dos pilares da confiança para o 

investidor privado aportar recursos no Brasil. 

 A ação frente a um órgão em nível político, como o CNPE e o MME são 

fundamentais para delinear a estratégia nacional em nível de segurança energética e 

projeção para o futuro. Em razão disso, o conhecimento pleno da estrutura do Setor 

Elétrico Brasileiro é fundamental para a indústria nuclear prover o aumento da 

participação da energia nuclear no setor elétrico brasileiro. 
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6 PROJETOS E PROGRAMAS NACIONAIS 
 

6.1 PANORAMA DO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO (PNB) 

 

 A importância estratégica da tecnologia nuclear foi observada inicialmente 

pelos militares, como o almirante Álvaro Alberto da Mota Silva, que após o sucesso 

do projeto Manhattan, passaram a buscar o domínio da tecnologia nuclear como forma 

de projeção de poder, assim, observa-se que o programa nuclear brasileiro (PNB) 

possui larga existência. Desde a década de 1940 o Brasil já pensa em termos de 

desenvolvimento da tecnologia nuclear em território nacional, contudo, a carência de 

financiamentos e a pouca objetividade governamental atrasaram consideravelmente 

nosso avanço na área nuclear. Somente a partir da década de 1970, o programa 

nuclear tomou novo impulso, com destaque para o acordo com a Alemanha na 

construção de usinas nucleares. Na atualidade esses sustentáculos do programa 

nuclear estão na conclusão de Angra 3, com destaque para o desenvolvimento do 

reator multipropósito brasileiro, desenvolvimento do submarino a propulsão nuclear, o 

projeto nacional de dessanilização nuclear e o projeto do acelerador de feixe de 

elétrons. 

 O domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio, aliada ao grande 

desenvolvimento adquirido da parceria entre Brasil e Alemanha na construção de 

Angra 1 e 2, foram fundamentais para o desenvolvimento nuclear nacional. Destaca-

se o enriquecimento do urânio, onde o país aplicou o conceito da tríplice hélice, unindo 

academia, indústria e governo no desenvolvimento de ultracentrífugas, permitindo ao 

Brasil alcançar uma posição de protagonista na área nuclear. Nessa linha, segundo 

as Indústrias Nucleares do Brasil (INB, 2017) existe a previsão de iniciar a segunda 

fase do enriquecimento de urânio já em 2019. Nesse projeto, as necessidades de 

urânio enriquecido da usina nuclear Angra 1 serão integralmente atendidas numa 

primeira fase. Já numa segunda fase, com previsão de 8 (oito) anos, a INB irá atender 

toda a demanda de Angra 2 e 3 além da produção de excedentes para exportação. 

Dessa maneira, o enriquecimento de urânio nacional representa importante fator de 

independência em toda a cadeia de tecnologia nuclear. 

 Nesse contexto, o desenvolvimento da estrutura da tecnologia nuclear no Brasil 

possui relevante destaque internacional em função, principalmente, do domínio do 

enriquecimento de urânio. Todavia, em outras áreas nucleares correlatas, o país ainda 



 

 

 

  

59 

está em fase inicial de desenvolvimento, como por exemplo, a construção de reatores 

nucleares, cuja finalidade, será de trazer independência tecnológica ao Brasil 

recrudescendo o desenvolvimento da tecnologia nuclear nacional.  

 

6.2 DESMISTIFICAÇÃO DA ENERGIA NUCLEAR 

  

 Devido à da sua associação com a destruição causada em Hiroshima e 

Nagasaki, ainda existe muita desconfiança na utilização da energia nuclear, mesmo 

que para fins pacíficos. Além disso, a energia nuclear está sempre ligada ao receio da 

guerra nuclear, talvez, por causa dos resquícios da Guerra Fria.  

 Como primeiro ponto, é notório iluminar que desde a utilização das bombas 

americanas jamais houve a utilização de artefatos nucleares contra seres humanos, e 

de fato, existe um equilíbrio nesse sentido. 

 Outro aspecto importante é a apreensão em relação as pesquisas ditas 

pacíficas que se revertem em programas secretos de desenvolvimento de bombas 

atômicas. Casos concretos nesse sentido são quase inexistentes em face da forte 

fiscalização dos órgãos internacionais, o que por si só não deve ser inibidor de 

pesquisas na área atômica ao redor do mundo.  

 Por outro lado, segundo a (ANEEL, 2018) nossa matriz energética é constituída 

em 60,765% pela fonte hídrica, ou seja, renovável, limpa e barata. Contudo, esse 

apelo ambiental traz consigo um aspecto muito importante quando o assunto é 

segurança energética. O Brasil é muito dependente da fonte hídrica, o que nos faz 

refletir sobre a importância da obtenção de uma matriz mais diversificada e menos 

sujeita aos regimes de chuvas. Além disso, a busca por outras fontes aumenta a 

possibilidade da autossuficiência energética, bem como, permite um diferencial 

competitivo em âmbito mundial. 

 Nessa linha, segundo (Veiga, 2011) o conceito de energia firme é o montante 

mínimo de energia garantido, consistente, permanente, contínuo e confiável, não 

sujeita as intermitências da natureza, conceito que se encaixa perfeitamente para 

explicar a necessidade de buscarmos fontes de energia firme além da hídrica, tais 

como a nuclear, de maneira a aumentar a segurança energética nacional. Ora, 

embora a fonte hídrica seja considerada firme, esta é sujeita ao regime de chuvas, ao 

contrário da nuclear. À vista disso, a busca pela utilização da fonte nuclear faz-se 

necessária pela importância da independência e segurança energética, além dos 
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benefícios relacionados ao grande potencial econômico que o desenvolvimento 

nuclear proporciona. 
 
Tão mais significativa é a diferença de volume entre o lixo atômico e o 
lixo do carvão. O primeiro caberia em uma latinha de refrigerante, se a 
referência fosse todo o consumo de eletricidade do tempo de vida de 
um indivíduo que só usasse energia nuclear. Comparativamente, o 
carvão atingiria 69 toneladas de lixo sólido, mais 77 toneladas de 
emissões de dióxido de carbono. Sem contar as cinzas e os gases, 
grandes fontes de radioatividade, cheias de metais pesados, como 
chumbo, arsênico e mercúrio, o mais tóxico. Estima-se que a cada ano, 
a poluição do carvão cause 30 mil mortes nos Estados Unidos e 350 
mil na China (VEIGA, 2011). 

  

 Em outras palavras, a fonte nuclear reverte-se em uma das menos agressoras 

e mais alinhadas com os atuais valores de proteção ambiental.   

 Outro fator muito contestado são os acidentes nucleares, em especial os de 

Three Mile Island, na Inglaterra, em 1957 e o de Chernobyl, na ex-URSS. Sobre este 

último, considerado o maior acidente nuclear da história, os documentos gerados para 

avaliar seus impactos: uma história natural da região e um relatório de 2006, chegam 

a conclusão de que não houve risco a degradação da biodiversidade local e ainda cita 

várias vezes que o medo da radiação é uma ameaça muito mais séria ao homem do 

que a radiação em si. 

 Além disso, no aspecto econômico, a energia nuclear é extremamente viável, 

prova disso é que atualmente 34 países estão construindo plantas nucleares em seu 

território, isso sem contar, a constante busca das nações em aprender cada vez mais 

sobre essa fonte, buscando aumento da eficiência e utilização mais assertiva da 

matéria prima nuclear. 

 No caso do Brasil, segundo (Veiga, 2011), as reservas de urânio comprovadas, 

correspondem a cerca de 6 bilhões de barris de petróleo, ou se considerarmos as não 

comprovadas, esse número chegaria a cerca de 25 bilhões de barris de petróleo. 

 Comparativamente às reservas do pré-sal, que podem chegar a 50 bilhões de 

barris de petróleo, verifica-se que as reservas brasileiras de urânio (25 bilhões de 

barris) são importantes e representativas, motivo pelo qual, o Brasil precisa explorar 

todo esse potencial e todo o mercado agregado que esta utilização pode gerar. 

 Verifica-se então, que o programa nuclear, inicialmente centrado na expressão 

militar, pode influenciar a expressão econômica e psicossocial de forma sustentável 

gerando riquezas para a nação. Assim, alternativas para o desenvolvimento de todo 
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um sistema de tecnologias na área nuclear poderiam trazer grandes benefícios para 

o desenvolvimento nacional, além de favorecer o poder dissuasório do país. 

 

6.3 ESTRUTURA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MARINHA  

 

  A Marinha do Brasil foi a força que mais se reestruturou no setor de ciência e 

tecnologia nos últimos anos. A responsabilidade de desenvolver o submarino a 

propulsão nuclear, sem dúvida, o projeto militar com maior complexidade no país na 

atualidade, recrudesceu a necessidade de uma revisão de todo o seu setor de ciência 

e tecnologia. 

 Em termos de pessoal, houve a necessidade de capacitar os quadros da 

Marinha em diversos ramos da engenharia nuclear. A capacitação do pessoal na área 

nuclear, bem como, o envio de engenheiros para o exterior, favoreceu o progresso do 

conhecimento na área nuclear. 

 No tocante aos materiais de alta tecnologia, o desafio também é grande. Com 

a finalidade de desenvolver e não mais adquirir equipamentos de defesa, a Marinha 

tem procurado progredir, em parceria com diversas empresas civis, equipamentos de 

alta tecnologia, inteiramente nacionais permitindo o crescimento da indústria nacional. 

 

6.4 O PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA 

 

 Desde 1979, o programa Nuclear da Marinha (PNM) vem sendo importante 

vetor de desenvolvimento da tecnologia nuclear brasileira.  

 Nesse contexto, foi criada a Organização Militar denominada, Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP). Sua missão é de executar o 

Programa Nuclear da Marinha, bem como, capacitar o Brasil nos processos 

tecnológicos, industriais e operacionais de instalações nucleares de aplicação naval. 

(BRASIL, 2018). O CTMSP conta com instalações nas cidades de São Paulo (sede) 

e Iperó (Centro Experimental Aramar – CEA).  

 Sendo executora do PNM, o CTMSP possui dois grandes objetivos, tais como, 

o domínio do ciclo de combustível nuclear e o desenvolvimento e construção de uma 

planta de uma usina nuclear com tecnologia inteiramente nacional. Para atingir esses 

objetivos o PNM instituiu o Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica, que por sua vez, 

desenvolve e capacita pessoal na área nuclear para construção, comissionamento, 



 

 

 

  

62 

operação e manutenção de reatores nucleares tipo PWR. Além disso, tem por missão 

desenvolver o protótipo de um submarino nuclear e procura o domínio do ciclo do 

combustível nuclear favorecendo a soberania nacional e o atendimento da Estratégia 

Nacional de Defesa (BRASIL, 2018).   

 

Figura 9 - Visão Geral do Programa Nuclear da Marinha 

 
Fonte: Informativo da Associação Brasileira de Energia Nuclear, Número 48, Ano 23. 

  

 Portanto, o PNM tem grande projeção de arraste tecnológico. Através de 

relevante desenvolvimento cientifico e tecnológico, o PNM atinge grande projeção 

nacional ao desenvolver produtos de alto valor agregado que, além de prover 

importante projeção cientifica favorece a soberania nacional através do projeto do 

submarino nuclear brasileiro. 

 

6.5 A BASE INDUTRIAL DE DEFESA (BID) E O PNM 

 

 Visto a viabilidade da indústria nuclear em termos econômicos e ambientais, a 

questão que urge é como desenvolver a tecnologia nuclear e usufruir dela em 

benefício para a sociedade brasileira.  
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 Nessa linha, destaca-se como importante iniciativa do PNM, em particular o 

PROSUB, como programa pioneiro e inovador no Brasil. Nesse sentido, a Marinha do 

Brasil, assumiu o compromisso de desenvolver a tecnologia nuclear como política de 

Estado, alinhando esse desenvolvimento com a Estratégia Nacional de Defesa (END). 

 Através do Decreto nº 6.703 - 2008, a END, estabeleceu que "o Brasil contará 

com força naval submarina de envergadura, composta de submarinos convencionais 

e com propulsão nuclear, devendo manter e desenvolver sua capacidade de projetar 

e de fabricar tanto submarinos de propulsão convencional, como de propulsão 

nuclear, buscando os investimentos e as parcerias necessárias para o sucesso do 

empreendimento".   

 Essa legitimação do programa nuclear impulsionou o acordo com a França para 

desenvolvimento de cascos de submarinos convencionais e nucleares. Destaca-se 

que a França não forneceu quaisquer conhecimentos relacionados a propulsão 

nuclear, ficando a cargo do Brasil, o desenvolvimento de sua própria tecnologia. De 

fato, esta parceria trouxe outro estímulo para o avanço nuclear brasileiro, afinal, agora 

o Brasil possui metas bem estabelecidas para o progresso atômico. 

 Nesse sentido, a atuação de diversas empresas trouxe grande fomento a 

indústria nacional. Destaca-se a Construtora Odebrecht que ficou responsável pelas 

obras de construção e infraestrutura dos complexos industriais e a empresa Nuclebrás 

Equipamentos Pesados (NUCLEP) responsável pela confecção e modelagem dos 

cascos dos submarinos. Cabe ressaltar que diversos outros setores como os de 

eletrônica, optrônica, macatrônica, metalúrgica, computação, mecânica, 

eletromecânica, química e naval terão grande desenvolvimento em face desse projeto. 

Cabe salientar, que a indústria de defesa, e nesse escopo está a nuclear, fomenta de 

forma decisiva a indústria brasileira.  

 

6.6 A IMPLANTAÇÃO DA USINA NUCLEAR ANGRA 3 

 

 Localizada na praia de Itaorna, no município de Angra dos Reis, Angra 3, será 

a terceira usina nuclear do país. Iniciada na década de 1980, a usina teve sua 

construção paralisada em função de restrições orçamentárias e por não ser uma 

prioridade para os governos pós-regime militar. Em 1999, foi determinado que a obra 

seria retomada a um custo médio de cerca de US$ 1,6 bilhões. Em 2010 as obras 

foram retomadas e em 2015 novamente paralisadas.  
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 O projeto de Angra 3 é fundamental para o país, uma vez que, mantém a 

vanguarda do desenvolvimento nuclear brasileiro, bem como, sustenta a produção e 

enriquecimento de urânio, viáveis economicamente, em âmbito nacional. Além disso, 

o esgotamento do potencial hídrico e a tendência de redução de térmicas a carvão, 

diesel e gás, mantém o projeto de Angra 3 como prioridade para o setor elétrico 

brasileiro. 

 

Figura 10 - Planta de Angra 3 

 
Fonte: http://www.eletronuclear.gov.br/Nossas-Atividades/Documents/EIA/v06_12_analise.html 

 

 

6.7 O DESENVOLVIMENTO DO REATOR MULTIPROPÓSITO BRASILEIRO 

  

 Diversas pesquisas para o incremento e domínio da tecnologia nuclear vêm 

sendo conduzidos no Brasil. Nesse contexto, o Reator Nuclear Multipropósito 

Brasileiro (RMB) é um tipo de reator nuclear que tem como finalidade produzir 

radiosótopos cujo propósito é diagnosticar e tratar doenças diversas. Além disso, tem 

aplicação na agricultura, gamagrafia, meio ambiente e agricultura. 
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 O RMB está sendo construído em Iperó (SP), perto do Centro Experimental de 

Aramar, da Marinha, no mesmo local onde o protótipo do Submarinho Nuclear 

Brasileiro está sendo desenvolvido. Este reator trará autonomia ao Brasil, em termos 

de produção de radiosotópos para fins médicos trazendo o controle da tecnologia de 

produção de reatores multipropósitos. 

 
A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (Encti) de 
2016 a 2019 cita o RMB como um dos projetos de pesquisa que 
colocarão o país na fronteira do conhecimento, ao lado do Sirius, anel 
de luz síncrotron do LNLS, ligado ao Centro Nacional de Pesquisas em 
Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas, e do Laboratório de 
Integração e Testes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(LIT/Inpe), em São José dos Campos (SP) (CNPEM, 2016). 

 

Figura 11 - Caminho do radiofármaco 

 
Fonte: http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/07/15/instrumento-de-radiacao/ 

  

 Outra aplicabilidade do RMB seria a capacidade de testar e avaliar 

combustíveis nucleares. No contexto do projeto do reator do submarino nuclear 

brasileiro, a superioridade da tecnologia atômica traria confiabilidade na produção de 

combustível nuclear, proporcionando confiabilidade em nível internacional de nossos 

combustíveis nucleares. Em consequência, seria um local para instalação de um 

laboratório de pesquisas em feixes de nêutrons, cuja finalidade seria o 

desenvolvimento de novas tecnologias para análise de materiais nucleares.  
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6.8 O PROJETO NACIONAL EM DESSANILIZAÇÃO NUCLEAR (DES-SAL) 

 

 O projeto nacional em dessanilização nuclear (DES-SAL) constitui-se em 

importante empreendimento que visa a obtenção de água potável utilizando a energia 

gerada em reatores nucleares. A dessanilização é largamente empregada nos dias 

atuais, países como Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, obtêm 

90% de sua água potável através desse processo. Nessa linha, segundo a CNEN 

(2018), embora a maior parte das plantas existentes empregue como fontes primárias 

de energia a eletricidade ou combustíveis fósseis convencionais, vem aumentando o 

uso da energia nuclear em projetos de dessalinização 

 O projeto DES-SAL terá três etapas, sendo que a primeira será voltada a 

concepção e execução de projetos de uma usina de dessalinização e de um reator 

nuclear de pequeno porte geração GIII+10. O projeto do reator terá duplo propósito, o 

de gerar energia elétrica para a rede e de alimentar a usina de dessalinização.  

 Na segunda etapa, serão executados diversos experimentos com a finalidade 

de verificar a confiabilidade do projeto. Ao final dessa etapa o projeto executivo deverá 

estar concluído com todos os detalhes de execução detalhados e sua concepção já 

ajustadas a implantação do primeiro protótipo. 

   
 O laboratório de dessalinização a ser implantado no IEN será utilizado 
para o estudo da tecnologia associada à Destilação por Membranas 
(DM), que tem se revelado muito promissora, segundo Auro 
Pontedeiro. Além disso, a unidade piloto permitirá avaliar a eficiência 
energética e a adequação desse processo ao acoplamento com o 
reator nuclear (BRASIL, 2017).  

 

 A terceira fase será a implantação do reator nuclear e a construção da usina de 

dessanilização. Salienta-se que os projetos, além de fornecerem água potável para 

consumo, atenderão, com a água e a energia excedentes, respectivamente, as 

atividades agrárias e a crescente demanda de energia elétrica do sistema elétrico 

brasileiro.  

                                            
10 Nova geração de reatores com os novos requisitos de segurança exigidos pelos órgãos reguladores 
após o acidente de Fukushima. De acordo com Goldeberg & Rosner (2011), esta categoria de reatores 
são os mais avançados disponíveis no mercado mundial.  
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 O avanço desse projeto sem dúvida é central para uma área muito critica na 

atualidade, qual seja, a segurança hídrica. O desenvolvimento dessa tecnologia 

viabilizará o uso da água proveniente dos mares e oceanos para consumo e atender 

a populações que têm difícil acesso a recursos hídricos. Além disso, o fortalecimento 

da produção de reatores em larga escala, sem dúvida, diminuirão os custos da energia 

elétrica, bem como, a produção de usinas dessanilizadoras em todo o país.  

 A execução desse projeto abrirá um novo ramo de pesquisas na área da 

tecnologia nuclear. Muitas pesquisas poderão acompanhar esse projeto, uma vez que, 

englobará diversas áreas do conhecimento como, biologia, engenharia civil, química, 

elétrica, mecânica, etc. 

 
6.9 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

 Conclui-se, parcialmente, que os domínios das diversas tecnologias da área 

nuclear são fundamentais para o Brasil.  O controle do enriquecimento de urânio aliado 

ao grande desenvolvimento dos diversos projetos desenvolvidos no país, abre 

importante campo de prospecção tecnológica. Dessa forma, o programa nuclear, 

influencia de forma determinante a expressão econômica. Além disso, as expansões 

de tecnologias na área nuclear proporcionam grandes possibilidades ao progresso 

nacional, preenchendo diversas lacunas ao desenvolvimento sustentável, como por 

exemplo, a produção de água potável a baixo custo pelo programa DES-SAL. 

 Nesse contexto, a estrutura da tecnologia nuclear no Brasil, vem ocupando 

destaque internacional, em vista dos recentes avanços em todas as áreas da 

tecnologia nuclear, em particular, aqueles relacionados ao enriquecimento de urânio 

e o desenvolvimento do reator nuclear para o submarino nuclear brasileiro.   
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7 IMPLICACÕES PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

 O Exército Brasileiro vem buscando constante avanço e modernização de seus 

equipamentos, pessoal e instalações com vistas a enfrentar os complexos desafios 

da atualidade.  Dessa forma, diversas implicações, ao Exército, decorrem do avanço 

da tecnologia nuclear.  

 
A Força Terrestre, instrumento de ação do Exército Brasileiro, inclui 
todos os elementos do EB, organizados por módulos de combate, com 
base em capacidades, a partir dos fatores determinantes: Doutrina, 
Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, 
Pessoal e Infraestrutura, com vistas ao emprego nas Operações no 
Amplo Espectro (BRASIL, 2014). 

 

 Segundo o Catálogo de Capacidades do Exército Brasileiro (2015), a 

capacidade operativa é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para 

que possa obter um efeito estratégico, operacional ou tático. É obtida a partir de um 

conjunto de sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, 

Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura - que 

formam o acrônimo DOAMEPI. 

 Nessa linha, por capacidade militar terrestre, entende-se aquela constituída por 

um grupo de capacidades operativas com ligações funcionais, reunidas para que os 

seus desenvolvimentos potencializem as aptidões de uma força para cumprir 

determinada tarefa dentro de uma missão estabelecida. 

 De maneira semelhante a que ocorre em diversos países do mundo, o 

Programa Nuclear Nacional exerce importante influência no setor industrial e 

particularmente sobre o Setor Elétrico.  

 Segundo Flamm (2008), nos Estados Unidos os programas de Defesa 

tornaram-se independentes e fomentadores da economia norte-americana como um 

todo, tendo as Forças Armadas, apenas como mais um cliente. No Brasil, esse projeto 

tem alcance dual com fortes implicações sobre toda a cadeia de geração de energia 

elétrica no Brasil. Dessa forma, os avanços da tecnologia nuclear são visíveis e não 

devem ser ignorados pelo seu grande potencial podendo gerar importantes 

capacidades em combate como a inserção de novas formas de obtenção de energia 

elétrica. 
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 Nesse sentido, o papel do Exército Brasileiro torna-se vital. A implementação 

da tecnologia nuclear, que pode ser alcançada, através da geração de capacidades, 

tais como: Pronta Resposta Estratégica e Sustentação Logística, podem superar 

óbices e trazer muitas vantagens. Isto posto, a inserção do Exército no contexto dos 

avanços da tecnologia nuclear torna-se fundamental ponto de discussão e 

planejamento para o futuro da força terrestre (BRASIL, 2015). 

 Ademais, a história da humanidade é repleta de exemplos de nações que, 

tecnologicamente superiores, costumam sobrepujar nações menos avançadas. Além 

disso, urge a necessidade pela busca da autonomia energética em combate. A história 

nos tem mostrado da grande dependência das nações por combustíveis fósseis, 

sendo estes, determinantes nos planejamentos em campanha.  

 

7.1 RELAÇÃO ENTRE A TECNOLOGIA NUCLEAR E O EXÉRCITO DOS EUA  

  

 O desenvolvimento da tecnologia nuclear gerou grande crescimento nos 

Estados Unidos (EUA). Com destaque para o Projeto Manhattan que, sem dúvida, 

constituiu-se em grande marco tecnológico mundial por reunir equipes de cientistas 

de todo o mundo.  Além disso, reuniu grandes indústrias e diversificado apoio 

acadêmico, sendo todo esse processo, coordenado e gerenciado pelo Governo dos 

Estados Unidos da América (EUA). 

 Por conseguinte, o Programa Nuclear Americano nasceu efetivamente no seu 

esforço de guerra para a segunda guerra mundial. Esse projeto, com efeito, finalizou 

a guerra com as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Contudo, muito além disso, 

este empreendimento foi referência, pois marcou uma nova forma de fomentar o 

avanço tecnológico militar. Assim sendo, segundo Brustolim (2016), a ideia de que 

atrasos em programas centrais para o esforço de guerra poderiam ser catastróficos 

aos EUA, levaram o governo estadunidense a gerenciar o progresso científico através 

do modelo “complexo militar-industrial-acadêmico”. Este modelo, criado pelo 

engenheiro elétrico estadunidense Vannevar Bush, visava potencializar a indústria 

bélico norte-americana e teve como primeiro grande caso de sucesso o próprio Projeto 

Manhattan. 

 Ao verificarmos a figura 12, percebemos a grande complexidade do projeto 

Manhattam, que envolvia diversas empresas civis, como a Ok Ridge, grande número 

de universidades como a Universidade de Chicago e, obviamente, o governo que, por 
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meio do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, gerenciava e coordenava todo 

o projeto. Por esse motivo, ficava consolidado o modelo “complexo militar-industrial-

acadêmico” de Bush como importante arquétipo de incentivo tecnológico, 

consagrando o Projeto Manhattam como um pioneiro, não somente na área nuclear, 

mas como uma nova concepção de obtenção cientifico-tecnológica. 

  

  Figura 12 - O Projeto Manhattan 

 
  Fonte: Brustolim, 2016.11 

 

7.1.1 O Projeto do primeiro Submarino Nuclear: USS Nautilus  

 
 Seguindo o sucesso do Projeto Manhattan os Estados Unidos viram na energia 

nuclear uma maneira de aumentar o potencial e alcance da sua frota de submarinos. 

Segundo Hoffmann (2018), no final dos anos 1940 o governo americano começou o 

                                            
11 Objeto de estudo da disciplina History of Science 100, de Alex Csiszar. 
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projeto do reator nuclear que iria substituir os antigos motores a diesel dos submarinos 

da época. Em 1954, o USS Nautilus entrou em operação proporcionando enorme 

vantagem frente a outras nações. Cabe destacar que, a energia nuclear nesse caso 

foi avaliada como potencial capacitadora dos submarinos. Nesse contexto, as 

tecnologias são aplicadas em áreas diversas, até mesmo impensáveis, do ponto de 

vista de quem as concebeu. 

 Coloca-se em evidência que, um aspecto muito importante nesse tipo de 

inovação de grande impacto é a liberdade industrial, pois esta permite a livre utilização 

dos novos conhecimentos ao alcance da sociedade. Dessa maneira, desde que 

grandes investidores estivessem dispostos a financiar essas inovações, e cumpre 

acrescentar, as grandes descobertas ocorreram quando houve liberdade para a 

inovação, só então, é que a ciência deu os grandes passos que nos últimos séculos 

mudaram a face do mundo (HAYEK, 1977).  

 Cabe ainda salientar que essa liberdade cientifica só foi possível graças a 

desregulação e favorável ambiente de negócios nos Estados Unidos, ou seja, uma 

obra do liberalismo econômico governamental, que criou uma independente e forte 

indústria civil e uma massa de cientistas motivados e bem remunerados, Estes fatores, 

aliados aos esforços do governo em incentivar a indústria na área de defesa foram 

grandes propulsores para o espetacular e sem precedentes desenvolvimento 

tecnológico dos Estados Unidos nos séculos XX e XXI.  

 

7.2 O EXÉRCITO E A TECNOLOGIA NUCLEAR 

  

 Atualmente o Exército tem trabalhado, basicamente, em poucas pesquisas na 

área de desenvolvimento nuclear, restringindo-se apenas a ações defensivas em caso 

de uma ameaça nesse sentido. Atualmente reserva-se, somente, a pesquisas na área 

de DQBRN (Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear) que, no campo 

nuclear, compreende uma ameaça como um conjunto de efeitos nocivos à saúde de 

pessoas e de animais, instalações e equipamentos eletrônicos, que resultam da 

detonação de uma arma nuclear (BRASIL, 2016).  

 De fato, o Exército Brasileiro, abriu mão de pesquisas nessa área, seja 

negando-se a obter novas capacidades decorrentes da tecnologia nuclear seja por 

conformismo ou resignação em relação a tecnologia nuclear.  

  



 

 

 

  

72 

 
Figura 13 - Capacidades de Defesa DQBRN da F Ter. 

 
Fonte: BRASIL, 2016. 

  

 Acontece que, a energia nuclear pode encontrar várias aplicações que 

poderiam dar sustentação ao aumento de poder da Força Terrestre sem que estivesse 

relacionado a artefatos de destruição em massa. Assim, a grande questão é pesquisar 

novas aplicações da energia nuclear, conforme já visto no capitulo 6 deste trabalho, 

que abarcam desde a área médica até programas de dessanilização de águas. Pode-

se inferir, que a força terrestre deve buscar novas fronteiras de aplicação para a 

energia nuclear, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de capacidades que 

tragam vantagens para o Brasil no cenário geopolítico internacional. 

 

 7.3 IMPLICAÇÕES DA EXPANSÃO DE USINAS NUCLEARES PARA O 

APRIMORAMENTO DA RESPOSTA DQBRN DO EXÉRCITO BRASILEIRO  

 

 O Programa Nuclear Brasileiro já possui duas usinas termonucleares em 

funcionamento, Angra1, Angra 2 e em breve terá Angra 3. Localizadas no município 

de Angra dos Reis, essas três usinas abrangem todo o potencial nuclear brasileiro 

representando importantes instalações estratégicas. Ressaltando que, conforme 
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perspectivas do próprio PNM, existe a previsão de aumento do número de usinas 

nucleares no país que estarão dotadas de reatores com tecnologias totalmente 

nacionais. Em consequência, o aumento da demanda necessitará de uma pronta 

resposta por proteção de infraestruturas críticas que, em curto espaço de tempo, 

estarão espalhadas por todo o país.  

 Segundo Teixeira (2014), as usinas nucleares são a aplicação mais conhecida 

da tecnologia nuclear. Por esse motivo, suas instalações são as mais visadas devendo 

ser protegidas e resguardadas. Logo, podemos classificar os possíveis problemas que 

possam ocorrer nessas usinas, dentro outros, basicamente em: 

• aqueles advindos de problemas na operação das usinas; 

• causas naturais; 

• ações de sabotagem; 

• ações terroristas. 

 Em todos estes casos as consequências de algum problema nas usinas 

produziriam diversos efeitos indesejáveis afetos, principalmente, a materiais 

radiológicos e nucleares. Nesse sentido, merece destaque a Norma CNEN NN 3.01, 

Resolução 164/14 de março de 2014, que dispõe sobre requisitos básicos de proteção 

radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante. Salientando 

que, a CNEN tem como responsabilidade a prevenção, detecção e resposta de 

quaisquer ameaças ou óbices que gerem perigos nucleares ou radiológicas.  

 Ainda sobre a norma CNEN NN 3.01, esta define situação de emergência como 

toda aquela que envolve exposição temporária de pessoas, em decorrência de 

acidente, terrorismo ou sabotagem, que implique em intervenção mostrando a 

expertise em problemas de ordem nuclear e radiológica da CNEN.  

 Em função disso, a inserção de uma unidade de DQBRN na Região onde se 

localizam as usinas de Angra 1, 2 e 3, poderia ser importante vetor de geração de 

capacidades para a Força Terrestre além de poder integrar os órgãos afetos a defesa 

nuclear e radiológica com o Exército Brasileiro de forma mais efetiva. Avulta-se que, 

a presença de uma Organização Militar (OM) DQBRN, próxima ao local das usinas, 

aumentaria de forma exponencial a capacidade de resposta a acidentes nucleares e 

radiológicos favorecendo a segurança nacional e o adestramento da Força Terrestre.  

 Nessa perspectiva, a implementação de uma Organização Militar DQBRN 

adequada a acolher a crescente demanda do PNB, atenderia a capacidade militar 

terrestre de Apoio a Órgãos Governamentais, em particular a capacidade operativa 
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de proteção de Estruturas Estratégicas (BRASIL, 2015). Por essa razão o 

conhecimento das tecnologias nucleares nacionais, bem como, seus métodos e 

efeitos, geram impactos significativos na doutrina DQBRN, na medida em que, uma 

tecnologia nuclear inovadora e totalmente nacional, vem sendo desenvolvida no 

Brasil. 

 

7.3.1 Opções para implantação de uma Organização Militar (OM) DQBRN 
  

 Atualmente o Exército Brasileiro está em fase de implantação de um 

Organização Militar DQBRN no Rio de Janeiro, RJ (figura 14).  

Figura 14 - PEEx 2016-2019 

 
Fonte: Plano Estratégico do Exército (Portaria nº 1042 de 18 de agosto de 2018) 

 
 Por esse motivo, serão elencadas duas possibilidades para o incremento de 

capacidades, baseadas na entrada em operação de novas usinas nucleares com 

tecnologias nacionais: 

• adequação das instalações já existentes em face do aumento do PNB; 

• construção e implantação de uma nova OM DQBRN em Angra dos Reis que, 

além de atender os possíveis desastres nucleares locais, já estaria adequada 

ao atual estágio de evolução do PNB. 

 

7.3.2 Metodologia para estimativa do impacto financeiro da Instalação de uma 
OM DQBRN 
 

 A estimativa dos impactos financeiros da implantação de uma Organização 

DQBRN terá como base orçamentária os materiais a serem adquiridos para sua 

implementação. Para atingir esse objetivo será tomado como referência:  

• 1ª Fase: Estudo de Viabilidade baseado no DOAMEPI; e 
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• 2ª Fase: Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM), 

conforme artigo 7º da EB10-IG- 01.018. 

           Figura 15 - Custos totais 

 
           Fonte: Blanchard e Blyler, 2016 

 

 Para balizar esta metodologia será adotado como referência as Instruções 

Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar 

(EB10-IG- 01.018). De acordo com o seu artigo 6º, onde são apresentadas as fases 

do ciclo de vida dos materiais, serão levantadas as fases para a realização da 

estimativa de custo total do projeto de Implantação de um Batalhão DQBRN, para 

fazer frente ao futuro aumento de usinas nucleares com tecnologia nacional. São elas: 

 a) Formulação Conceitual.  

 b) Obtenção. 

 c) Produção, utilização e manutenção.  

 d) Desativação. 

 Também serão explicitados os custos vinculados aos princípios de Blanchard 

e Blyler (2016), de Aquisição, de Sistemas Operacionais, de Distribuição, de Recursos 
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Computacionais, de Manutenção, de Teste e Suporte, de Treinamento, de Suporte de 

Suprimento, de Catalogação Técnica e de Desativação (figura 15). 

 

7.3.3 Possibilidades para incrementar as respostas DQBRN 
   

 Em função dos itens listados as possibilidades de implantação obedecerão ao 

seguinte fluxograma: 

  
Figura 16 - Possibilidades de incremento de capacidades DQBRN 

 
Fonte: o autor 

 
 As diferenças básicas destas opções são óbvias, a implantação de uma nova 

OM implicaria na construção de uma nova OM, enquanto na adequação, apenas o 

ajuste da OM existente para tentar atender os avanços do PNB. Assim, a construção 

de uma nova OM estaria alinhada com a capacidade de pronta resposta por estar 

localizada na região mais crítica em termos de possíveis riscos de acidente radiológico 

e nuclear. Dessa maneira, será apresentado a seguir a estimativa para implantação 

de uma nova OM DQBRN. 

 

7.3.3.1 Levantamento dos componentes de custo de uma nova OM DQBRN  

 
1. Análise da Viabilidade econômica e financeira (Em relação a cada item do 

DOAMEPI: 

 
a. Doutrina: os equipamentos relacionados a detecção Nuclear e Radiológica, 

dependendo da tecnologia, irão gerar novas formas de emprego. Além disso, novas 

CICLO DE VIDA 
(SMEM)

DOAMEPI -
Viabilidade 

Custo Total
Possibilidades 

de 
implantação

Nova OM 
DQBRN -
Angra dos 

Reis

Nova OM 
DQBRN -
Angra dos 

Reis

Adequação da 
OM DQBRN -

RJ

Adequação da 
OM DQBRN -

RJ
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cadeias de Apoio Logístico, de Apoio ao Combate e de coordenação e cooperação 

com agências. 

 

b.  Organização: necessidade de efetivo para compor os cargos da nova OM. 

 

c. Adestramento: necessidade de incorporação de novas formas de preparo 

e emprego, em caso de emprego imediato nas usinas, bem como, em todo o país. 

 

d.  Material: possibilidades e impactos do custeio da aquisição de novos 

equipamentos de DQBRN, como por exemplo, portais de monitoramento de 

radiação, equipamentos de detecção presuntiva e de confirmação de campo para 

radioisótopos e vapores químicos, dosímetros pessoais e equipamento de 

monitoramento radiológico, equipamentos de coleta de amostra e de confirmação de 

campo para MIT, equipamentos de proteção respiratória, roupa protetora permeável 

de combate (RPPC),  roupas de proteção, equipamentos de evacuação de 

emergência, equipamentos de proteção coletiva (de acordo com a ameaça e o plano 

de DQBRN), kits de descontaminação imediata, equipamentos de descontaminação 

de pessoal, equipamentos de descontaminação técnica, kits de contenção de 

derramamento de produtos perigosos, etc. Estes materiais deverão ser adquiridos 

levando em consideração  o  seu Ciclo  de Vida para os prazos previstos pelos 

fabricantes. Além disso, a possibilidade de nacionalização do suporte logístico deve 

ser avaliada. 

 

e.  Educação: necessidade de capacitação de pessoal para operação e 

suporte logístico dos equipamentos e materiais DQBRN, no Brasil e no exterior; 

necessidade de incorporação de novos equipamentos e conteúdo de instrução 

especializada relativa a estes equipamento; necessidade   de   estabelecimento   de   

parcerias   e/ou convênios com   instituições   privadas, públicas (CNEN)   ou   outras   

Forças   para capacitação  inicial  de  pessoal;  e  aplicação  dual  dos  meios  de 

formação para o adestramento do pessoal. 

 

f.  Pessoal: deverá estar de acordo com a Portaria nº 301–EME, de 10 de 

novembro de 2015, que aprova a racionalização de cargos nos Quadros de Cargos 

(QC) e nos Quadros de Cargos Previstos (QCP) das OM do Exército Brasileiro. 
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g. Infraestrutura: necessidade de construção de novas instalações, 

infraestruturas físicas para a implantação das novas instalações da OM DQBRN. 

Dentre essas instalações devem ser contempladas: Projetos arquitetônicos e 

preliminares, Redes de Água e Esgoto, Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação, 

Fundações, Estruturas de Concreto, Instalações elétricas e hidrossanitárias.  

 

2. Em relação as componentes de custos do CICLO do SMEM o artigo 7º da EB10-

IG-01.018 

 
a. Fase conceitual 

 

 A fase de formulação conceitual, é estabelecida conforme a descrição a seguir: 

 
A fase de formulação conceitual que se inicia pela elaboração da 
Compreensão das Operações (COMOP), documento que traduz uma 
ou mais Capacidades Operativas (CO) em informações necessárias 
para orientar a concepção integrada de SMEM, tais como: a missão, o 
ambiente operacional, os tipos de operações, as funcionalidades a 
serem executadas e as intenções (desempenho esperado). Considera, 
ainda, a transição de determinada capacidade ao longo do tempo 
(curto, médio e longo prazo), passando de uma situação de lacuna de 
capacidade para outra de manutenção da capacidade existente, 
chegando até a uma etapa de transformar, degradar ou extinguir uma 
capacidade excedente. Tais necessidades também podem ser 
oriundas de diretrizes de iniciação de projeto de modernização ou de 
iniciação de projeto de repotencialização de SMEM (BRASIL, 2014). 
 

Dessa maneira, seguem os componentes de custos referentes a fase de 

formulação conceitual: 

 

1º Componente de Custo -  Custo para mobilizar e estruturar o Grupo de 

Trabalho do Grupo a ser instituído por Portaria específica de criação da OM, para 

elaborar o seu Projeto de Implantação, caracterizado por passagens, diárias e 

contratação de consultoria especializada ou convênios com órgãos no PNM ou PNB, 

especificamente abordando as demandas de expansão do PNB. 

 

2º Componente de Custo -  Custo de Aquisição: Compra de equipamentos e 

materiais para atende a demanda e aumentar a capacidade de pronta resposta. 
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3º Componente de Custo -  Custos de Sistema Operacional: Despesas 

vinculadas ao licenciamento, taxas alfandegárias, incorporação ao patrimônio e 

modelagem a implantação de um sistema para a operação de um novo produto 

complexo, ou mesmo adequação de sistemas decorrentes de novas tecnologias do 

PNB. 

 

4º Componente de Custo - Custos de Distribuição: Agregando despesas com 

o transporte de equipamento e materiais do local onde se encontram até as 

instalações da nova OM. 

 

5º Componente de Custo - Custo para Projetos de Infraestrutura: Custos de 

projetos arquitetônicos, estruturais, fundações, hidrossanitários, coberturas, 

elétricos, água, esgoto, pavimentação, terraplanagem, drenagem, ambientais e 

paisagismo. Para que seja atendida essa demanda, estudo criterioso no local de 

instalação da nova OM deve ser avaliado, com sondagens e avaliação das condições 

a que as estruturas e infraestruturas estarão submetidas. Nesse levantamento, 

seriam verificadas cargas de vias, dimensionamento de redes de despejo de 

matérias sensíveis e separação de materiais perigosos e capacidade de carga dos 

solos.  

 

6º Componente de Custo - Custos Doutrinários: Despesas para adequação, 

se for o caso, de uma doutrina militar na qual, as alterações tecnológicas decorrentes 

dos avanços do PNB. Assim, com a criação da doutrina, seriam definidos os cargos 

militares (Quadro de Cargos Previstos) e a dotação de material (Quadro de Dotação 

de Material) necessária para essa finalidade. Também estariam atendidos nos 

aspectos doutrinários a equivalência do emprego em consonância com as normas 

internacionais e as normas da CNEN. Nesse aspecto, tem-se ainda a interface com 

a estrutura da CNEN, que já possui uma estrutura de emergência nuclear e 

radiológica, o que pressupõe a necessária integração para padronização de 

procedimentos a nível doutrinário.  

 

7º Componente de Custo – Custos de Construção de Infraestrutura: 

Correspondendo às despesas necessárias para criação e construção da 

organização militar. Uma vez definida a doutrina, seriam executadas as despesas 
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para implementação das obras de implantação de espaços físicos, vias de acesso, 

seguida da aquisição de mobiliário para dar funcionalidade à nova OM e às 

instalações de apoio, aquisição de itens do Quadro de Dotação de Material, 

despesas com licenciamento ambiental (licença prévia, instalação e operação) e 

homologação de postos de combustíveis. 

 

8º Componente de Custo - Custo de Treinamento: Despesas para promover 

adestramento de pessoal especializado em razão da necessidade de incorporação 

de novos equipamentos e conteúdo de instrução especializada relativa a estes 

equipamentos. 

 

9º Componente de Custo - Custos de Manutenção: Despesas para adquirir 

peças de reposição, componentes para manutenção, instalações para guardar 

materiais. 

 

10º Componente de Custo - Custo Treinamento Continuado: Despesas para 

durante o ciclo de vida dos materiais, executar a formação de instrutores que 

mantenham o ciclo educacional sobre a nova capacidade, componente de custo 

diferente da realização do treinamento do pessoal. Nessa componente também 

haveriam os custos de criação de manuais para a operação e a manutenção do 

equipamento. 

 

11º Componente de Custo - Custo para Elaboração do Estudo de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental da nova OM. Referentes a custos de relatório, 

diárias, passagens, levantamento de dados, estudos e sondagens iniciais. 

 

b. Fase de Obtenção  

 

 A fase de obtenção é detalhada no artigo 8º da EB10-IG-01.018, e tem início 

com a ordem emanada na 1ª RD (reunião decisória) para que seja dado 

prosseguimento à obtenção dos SMEM, por intermédio de projetos de PD&I ou 

aquisição, após inclusão destes no portfólio de projetos do EB. Ao longo dessa fase, 

são elaborados e utilizados os documentos previstos na NEGAPEB (diretrizes de 



 

 

 

  

81 

implantação, relatórios de situação de projeto, termos de encerramento, entre 

outros). Considerando que vários dos custos para a fase de aquisição já foram 

levantados na sua fase conceitual, considera-se que no caso específico do Projeto 

de inserção dos equipamentos de DQBRN na Logística do Exército Brasileiro, 

haveriam os seguintes custos complementares: 

 Em seu artigo oitavo, a Instrução Geral da EB10-IG-01.018 estabelece os 

componentes de custos que devem ser considerados para a fase de obtenção, 

conforme transcrição a seguir: 

  Art. 8º Fase de obtenção - tem início com a ordem emanada na 1ª RD12 para 

que seja dado prosseguimento à obtenção dos SMEM, por intermédio de projetos de 

PD&I13 e/ou aquisição, após inclusão destes no portfólio de projetos do EB. Ao longo 

dessa fase, são elaborados e utilizados os documentos previstos na NEGAPEB 

(diretrizes de implantação, relatórios de situação de projeto, termos de encerramento, 

entre outros). 

 Dessa maneira, seguem os componentes de custos referentes a fase de 

obtenção: 

 

12º Componente de Custo -  Custo para formação da equipe inicial para 

operar os equipamentos DQBRN, compreendendo treinamentos no exterior se for 

necessário, ou seja, custo de deslocamento, hospedagem, custeio do curso e o 

retorno dos mesmos ao Brasil. 

 

14º Componente de Custo - Custo do Contrato de Suporte logístico.  

 

15º Componente de Custo - Custo para implementar a modernização em 

função de novas tecnologias nucleares geradas no Brasil pelo PNB. 

 

 

 

                                            
12 Reunião Decisória - determinará o prosseguimento ou não do ciclo de vida para a fase de obtenção. 
(BRASIL, 2016). 
 
13 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (BRASIL, 2016). 
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c. Fase de Produção, Utilização e Manutenção 
 

 Em seu artigo nono, a Instrução Geral da EB10-IG-01.018 estabelece os 

componentes de custos que devem ser considerados para a fase de produção, 

utilização e manutenção conforme transcrição a seguir: 

 Art 9º - Fase de produção, utilização e manutenção - corresponde ao período 

de vida útil do sistema ou material, que se inicia após a 2ª RD. Como decorrência 

desta RD, poderá ser realizada uma etapa de experimentação doutrinária. Caso 

contrário, ocorrerá a atualização do Plano Estratégico do Exército (PEEx), bem como 

as seguintes etapas: 

 I - de produção (nas quais se procura obter o SMEM em qualidade e quantidade 

adequadas à satisfação da necessidade original levantada);  

 II - de seleção e formação de recursos humanos para utilização e manutenção 

do material;  

 III - de recebimento;  

 IV - de distribuição;  

 V - de utilização; 

 VI - de manutenção; e  

 VII - de realização de estudos acerca do desempenho do sistema ou material. 

  § 1º A fase se encerra quando o sistema ou material atinge o fim da vida útil 

ou, por motivos logísticos, doutrinários, técnicos ou por uma combinação desses, 

deixa de cumprir adequadamente suas funções, sendo, então, submetido à terceira 

Reunião Decisória (3ª RD).  

 § 2º Na 3ª RD, as seguintes opções são consideradas: I - revitalização; II - 

repotencialização; III - modernização; IV - desativação; e V - desativação do SMEM 

corrente e obtenção de novo SMEM. 

 Assim sendo, seguem os componentes de custos referentes a fase de 

produção, utilização e manutenção: 

 

 16º Componente de Custo - Custo para operação de equipamentos diversos e 

viaturas especiais, assim como, combustíveis de viaturas e sua manutenção. 
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 17º Componente de Custo - Custo para manutenção das instalações físicas 

como despesas com energia, água, luz, comunicações, manutenção predial, 

manutenção de depósitos de materiais e de combustíveis. 

 

 19º Componente de Custo -  Custo para a movimentação durante o ciclo de 

vida de pessoal para ocupar os cargos criados. 

 

 20º Componente de Custo - Custo para renovação das licenças legais, bem 

como seguros, licenças ambientais. 

 

d. Fase de Desativação 

 

 Em seu artigo décimo, a Instrução Geral da EB10-IG-01.018 estabelece os 

componentes de custos que devem ser considerados para a fase de desativação, 

conforme transcrição a seguir: 

 Art. 10. Fase de desativação - tem início após a publicação da Portaria de 

Desativação do material ou sistema, decorrente da 3ª RD. Será elaborado o Plano de 

Desativação do material ou sistema, que orientará as etapas subsequentes de 

recolhimento, desfazimento, a logística reversa (quando for o caso) e o final do ciclo 

de vida. 

 Em relação à esta fase, devem ser calculados: 

 

 21º Componente de Custo - Custos para a desativação, como o homem-hora 

do pessoal que irá executar a descarga e os custos da guarda ou manuseio dos 

equipamentos a serem descarregados. 

 

 Destarte, o impacto da implantação de um nova OM teria como base, 

principalmente, os complexos e sofisticados equipamentos de detecção e prevenção 

DQBRN. Em razão disso, as implicações referentes aos custos de formulação 

conceitual, obtenção, produção, utilização, manutenção e desativação devem ser 

contempladas para uma análise de custos detalhadas e reais e permitir ao Exército 

Brasileiro uma pronta resposta ao risco de problemas de ordem nuclear ou radiológica 

em território nacional. 

 



 

 

 

  

84 

7.4 IMPLICAÇÕES DO PNB PARA O EXÉRCITO 

  

 O programa nuclear brasileiro tem se desenvolvido de forma animadora. A 

futura entrada em comissionamento da Usina de Angra 3, as diversas pesquisas 

desenvolvidas em tecnologia nuclear, o inicio do projeto do reator multipropósito e, 

principalmente o PNM, sem dúvida, vêm trazendo grande vantagem estratégica para 

o país. 

 
No Brasil, os ganhos científicos e tecnológicos advindos do PNB, 
sobretudo no tocante ao domínio do ciclo do combustível nuclear, à 
capacitação em projeto, construção e operação de reatores nucleares, 
à formação de novos profissionais e à qualificação da mão-de-obra têm 
tido profundo impacto no desenvolvimento do País, pois sua inerente 
complexidade torna necessária a capacitação numa ampla gama de 
áreas tecnológicas correlatas. Ademais, programas de 
desenvolvimento que integrem o esforço criativo das universidades, a 
desejável objetividade das instituições de pesquisa e o pragmatismo 
da indústria constituem-se em poderosa alavancagem para o 
desenvolvimento técnico-científico e, por conseguinte, econômico do 
País (GÓES, 2012). 

 

 O avanço nuclear para um país que possui a sexta maior reserva de urânio do 

planeta, torna-se urgente. Em um mundo onde a demanda energética aumenta a cada 

ano, a exploração de todo o potencial da energia nuclear é uma obrigação, bem como, 

o usufruto de toda a indústria agregada a este programa nuclear.  

 Além disso, a notória necessidade de domínio de tecnologia é condição 

necessária e suficiente para que o Estado-Nação atinja um grau de segurança 

absoluta. Conforme citado pelo Governo dos Estados Unidos em 1994, que expressou 

ser o controle da ciência e da tecnologia uma condição para segurança nacional, a 

superioridade tecnológica gerada por inovações cientificas e de engenharia é 

condição básica para a manutenção da defesa nacional. Nesse sentido, não deve o 

Exército Brasileiro abster-se de procurar o aprimoramento da tecnologia nuclear em 

todas as suas vertentes. 

 Ademais, o Programa Nuclear da Marinha (PNM) pelo grau de inovação e 

independência tecnológica torna-se, sem dúvida, um exemplo a ser seguido pela 

Força Terrestre. Dentro do PNM, destaca-se o PROSUB, em particular as pesquisas 

do reator nuclear totalmente nacional. A opção pela pesquisa e desenvolvimento de 

uma área tão sensível, confere a esse programa importante grau de maturidade e 

visão estratégica. Além disso, segundo Marzano (2011) não há como proporcionar um 
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crescimento da indústria de defesa, sem a qual, esteja em nosso território todas as 

manufaturas necessárias a produção da tecnologia. E nessa produção, não basta que 

a montagem seja em território nacional, toda a cadeia de produção, ou grande parte 

dela, deve estar no Brasil, de forma a não criar dependências externas em caso de 

conflitos.   

  

7.4.1 Impactos do PNM para os projetos estratégicos da Força Terrestre 
 

 Em face do impacto do PNM, o Exército Brasileiro, deve acrescentar em seus 

projetos aspectos centrais relacionados ao grau de nacionalização de seus produtos. 

É comprovado que o grau de nacionalização é fundamental para o crescimento de 

uma base industrial de defesa sólida e consolidada. Segundo Kressel (2007), a 

prosperidade depende de dois fatores primordiais, quais sejam, desenvolver novas 

tecnologias e fabricar produtos que as utilizem. Dessa forma, o produto deve ter uma 

aplicação prática para a indústria de defesa e serem manufaturados em território 

nacional e com tecnologias nacionais. Além disso, a END (2016) prevê a completa 

nacionalização e o aperfeiçoamento em escala industrial do ciclo do combustível 

(inclusive a gaseificação e o enriquecimento) e da tecnologia da construção de 

reatores, para uso exclusivo do Brasil.  

 Outro aspecto importante é a dualidade tecnológica. Muitos autores se 

confundem nos aspectos relacionados ao emprego dual de tecnologias. A dualidade 

ocorre ao acaso por ocasião do desenvolvimento de um determinado produto, ou 

mesmo, subprodutos, que podem ter aplicações diversas no meio civil. Porém, o 

objetivo número principal deve sempre ser a indústria de defesa, sua aplicação em 

tecnologias com alcance para a sociedade dever ser secundário. Esse conceito é 

importante porque, a busca por uma aplicação de uma tecnologia de defesa, por parte 

do cientista, normalmente, conduz a pesquisa para resultados pouco satisfatórios para 

o fim da defesa. Ou seja, a busca pelo objetivo de defesa, de forma natural, poderá 

encontrar uma aplicação para o mundo civil.  

 Ademais, o controle de tecnologias sensíveis e com grande poder dissuasório, 

como as armas nucleares, submarinos nucleares e áreas correlatas são sempre 

buscadas com o objetivo de garantir aos seus detentores uma posição de constante 

superioridade (ALVES, 2010). Nesse contexto, a busca pela vanguarda na ciência e 
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tecnologia, ainda mais, em uma área tão importante quanto a nuclear, deve ser 

buscada ininterruptamente. 

 Pelo exposto, o domínio de tecnologias em toda a sua integralidade, aliada ao 

foco na pesquisa voltada para a Base Industrial de Defesa (BID) e também a 

importância de ter as manufaturas dos produtos produzidos em território nacional são 

influências positivas do PNB e que podem nortear todos os projetos no âmbito do 

Exército Brasileiro. 

 

7.4.2 Impactos do PNM e do SEB para a Força Terrestre 
 

 O primeiro impacto do PNM sobre a Força Terrestre é a centralização de todos 

as diretorias do PNM. Na atualidade, todas as diretorias do PNM estão subordinadas 

a um comando único que tem poder para tomar todas as decisões, bem como, 

influenciar todos os processos e entregas, o que favorece a coordenação e 

acompanhamento de todas as fases do projeto. Segundo, César, Schwach e Rosini 

(2015) projetos descentralizados praticamente inviabilizam seus encerramentos no 

prazo estipulado em função das diversas particularidades e dificuldades em 

sincronização com o restante do projeto gerando estouros de orçamento, retrabalhos 

e grandes prejuízos de credibilidade.  

 Da mesma forma, o setor elétrico brasileiro como um dos stakeholders14 do 

programa nuclear brasileiro, exerce grande influência, mesmo que de forma indireta, 

sobre todo o processo relacionados as pesquisas na área, por ser parte interessada 

como recebedor das futuras usinas nucleares nacionais. Embora o programa nuclear 

da Marinha não vise como produto principal o setor elétrico, um dos objetivos 

constantes da END (2016) é o de capacitar o país a projetar e construir usinas 

termelétricas nucleares. Nesse sentido, o projeto do submarino nuclear abarca uma 

dimensão maior do que sua aplicação marítima favorecendo a segurança energética 

nacional e influenciando todos os setores industriais nacionais e também o Exército 

Brasileiro. 

                                            
14  Pessoas e organizações, como clientes, patrocinadores, organizações executoras e o público, que 
estejam ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses possam ser afetados de forma positiva 
ou negativa pela execução ou término do projeto. Elas podem também exercer influência sobre o 
projeto e suas entregas (PMBOK, 2008, p.332). 
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 Dessa maneira, o PNB através do PNM influencia o Exército Brasileiro na 

medida em que a tecnologia nuclear é sensível e dissuasória. Por esse motivo, não 

deve a Força Terrestre se privar de não levar a frente pesquisas na área, ou até 

mesmo, de participar do PNM de forma ativa e colaborativa. Dessa forma, a grande 

questão que se apresenta então é que tão importante programa, que conglomera 

praticamente todos os setores da sociedade, direta ou indiretamente, não deve ser 

ignorado. 

  

7.4.3 Possibilidade de inserção do Exército Brasileiro no PNB e criação de um 
Escritório de Projetos Conjunto 
 
 Um grande projeto como o do submarino nuclear, de grande complexidade 

(figura 14), tem muito a ensinar em termos de gestão e gerenciamento. Dessa forma, 

o conhecimento adquirido, bem como, os aprendizados por parte dos integrantes do 

projeto podem gerar vários conhecimentos nas áreas correlatas e que podem produzir 

capacidades para a Força Terrestre.  

 A inserção da força terrestre nesse programa como colaborador e parte 

integrante mostra uma tendência que deveria nortear todos os programas de 

desenvolvimento tecnológico, quais sejam, a integração dos projetos entre as três 

forças, como uma necessidade urgente (Figura 17). Tal alternativa, evitaria 

desperdícios e duplicações que só trazem prejuízos a união. No mais, a sinergia entre 

as forças também proporcionaria grande capacidade de propagação das tecnologias 

no âmbito da Forças Armadas brasileiras.  

 Uma sugestão seria permitir que um Diretor de Projetos Conjuntos (figura 17) 

tenha ingerência por todos os projetos de defesa, ou seja, tenha uma visão de todo o 

sistema, e assim, possa complementar capacidades sem interferências internas entre 

os projetos. Em vista disso, tendo uma visão sistêmica do todo, este sistema 

fortaleceria o intercâmbio de conhecimentos além de fortalecer a velocidade do 

desenvolvimento cientifico na área de defesa independente da força armada que 

estivesse a frente de um determinado projeto. 

 Diversos exemplos funestos na história têm mostrado a importância da busca 

não só pelo domínio tecnológico do que já é consagrado, mas também, de novas 

tecnologias. O caso dos mísseis Exocet franceses que foram vendidos a Argentina, 

antes da guerra das Malvinas em 1982, viu a França ser proibida de continuar o seu 
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fornecimento aos argentinos em função de forte pressão do Reino Unido durante a 

guerra, reduzindo o poder de combate argentino de forma determinante. Sem dúvida, 

este é um duro ensinamento, que mostra a necessidade de um país em buscar a 

autonomia tecnológica, bem como, da manufatura em seu território. 

 

                         Figura 17 - Proposta de organograma para um escritório de Projetos Conjunto 

 
                            Fonte: O autor 

  

 Outro exemplo claro da importância do desenvolvimento da tecnologia nuclear 

brasileira são as reiteradas negativas dos Estados Unidos em apoiar o programa 

nuclear brasileiro desde a década 1950 (figura 19). Esse fato, por si só, já mostra que 

estamos no caminho certo, afinal, o domínio da tecnologia nuclear ameaçaria a 

hegemonia norte-americana no continente. 
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Figura 18 - Complexidade do PROSUB 

 
  Fonte: NSRP – National Shipbuilding Reserch Program – Advanced Shipbuilding Enterprise 

   

Figura 19 - Negativa dos Estados Unidos em fornecer materiais ao PNM 

 
   Fonte: Brustolin, 2014. 
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7.4.4 Pesquisas sobre o Tório 
 

 A inserção do exército em um projeto nuclear nacional traria muitas vantagens 

e abriria o campo da energia nuclear para a modernização da Força Terrestre. Nesse 

contexto uma boa aplicação para o Exército seria o uso do elemento tório para 

aumentar as capacidades logísticas da Força Terrestre. 

 Segundo Vilares (2015) o Tório (Th-232) é um elemento cerca de 3 a 4 vezes 

mais abundante que o urânio, sendo tão comum quanto o chumbo. Além disso, é um 

elemento extremamente estável e com decaimento bastante lento.  

 O Tório como elemento é pouco explorado, contudo possui um grande potencial 

energético. Da análise da tabela 4 percebemos que as estimativas da AIEA colocam 

o Brasil como o detentor da segunda maior reserva mundial de tório. Sendo o uso do 

tório um campo ainda a ser explorado a Força terrestre poderia usar deste insumo 

para ampliar suas capacidades. O Tório é um elemento menos radioativo que o urânio 

além de ser mais estável.  
 

 Tabela 4 - Reservas Mundiais de Tório segundo a AIEA (Agência Internacional de Energia 

Atômica) 

 
Fonte: Vilares, 2015.  
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 O tório, como alternativa ao urânio, poderia ser aplicado: 

• Em substituição aos motores a diesel de carros de combate ou veículos de alto 

valor agregado; 

• Projetos de pequenas centrais elétricas geradoras de energia elétrica; 

• Projetos de novos reatores nucleares a base do tório. 

 

 Outra alternativa viável seria o projeto de centrais móveis de geração de 

energia elétrica baseadas em reatores a tório ou urânio. O foco seria em produzir 

motores elétricos em substituição a motores a diesel, bem como, no desenvolvimento 

de baterias de alta capacidade ou mesmo em adaptação ou confecção de motores de 

hidrogênio. 

 Nesse caso, os motores elétricos seriam viáveis e diminuiriam a dependência 

de combustíveis fósseis reduzindo a dependência de derivados de petróleo em 

combate. Essa possibilidade poderia diminuir a complexidade logística das operações, 

afinal levaria a fonte energética diretamente ao Teatro de operações (TO) reduzindo 

a cauda logística e diversificando as matrizes energéticas em campanha. Por esse 

motivo, não deve o Exército se ausentar das infinitas perspectivas da energia nuclear.  

 Outra alternativa, seria a produção de hidrogênio em larga escala. Através do 

uso de processos de eletrólise em centrais de Tório, a produção de hidrogênio poderia 

substituir os combustíveis fósseis diversificando a matriz energética em combate. 

 

7.5 CONCLUSÃO PARCIAL  

 

 Conclui-se, parcialmente, que na atualidade a busca por novas tecnologias que 

tragam vantagens em combate tem sido determinante para o direcionamento em 

pesquisas de defesa. A vanguarda no domínio da tecnologia nuclear deve ser 

perseguida a todo custo, como forma de diminuir o impacto do ambiente de negócio 

hostil e da ainda fraca indústria nacional. Motivo pelo qual merece destaque o 

Programa Nuclear Brasileiro que, através do Programa nuclear da Marinha, têm 

procurado o avanço da tecnologia de propulsão de submarinos movidos a energia 

nuclear. Além disso, a centralidade do PNM também é um ponto a ser avaliado pelo 

Exército, visto que, o comando de todas as partes do projeto por um único gerente é 

fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. 
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 Outra oportunidade de melhoria seria a criação de um Escritório de Projetos 

Conjunto. Nesse escritório, todos os projetos das Forças Armadas estariam 

subordinados a um comando único evitando duplicações, gastos desnecessários e a 

facilidade na troca de conhecimentos entres todos os técnicos. 

 A criação de uma OM DQBRN alinhada com esse atual desenvolvimento seria 

fundamental para o incremento da capacidade de defesa nuclear e radiológica.  A 

construção de uma OM na região onde se localizam as três usinas nucleares nacionais 

seria fundamental fator de integração e troca de conhecimentos com órgãos que 

desenvolvem e administram instalações nucleares, o que permitiria o incremento de 

capacidades ao Exército Brasileiro.   

 Conclui-se que a independência tecnológica deve ser prioridade para a força 

terrestre, bem como, a busca por soluções que aumentem ou gerem capacidades, 

não devendo ser, a pesquisa dual um objetivo a ser alcançado, afinal, esta 

naturalmente encontrará aplicação civil se for o caso. Atualmente o Exército Brasileiro 

não tem autonomia em quase nenhuma tecnologia de combate e praticamente não 

teria chances em um conflito com nações superiores tecnologicamente, como os 

Estados Unidos, França e Reino Unido, recrudescendo a vulnerabilidade nacional e a 

necessidade de desenvolvimento tecnológico. 

 Por esse motivo, o Exército, não deve sobrestar do domínio da fonte nuclear 

que é a mais poderosa fonte de energia conhecida pelo homem atualmente. Ademais, 

a força terrestre necessita sair da esfera de pesquisa em segundo escalão e adentrar 

em pesquisas ousadas e projetos inéditos. A quase totalidade dos projetos de 

inovação da força terrestre são apenas reproduções do que já existe no mercado 

externo e nos é negado por outras nações. Em verdade, quase nada de novo e de 

impacto é produzido pela BID, como fora por exemplo o projeto do submarino nuclear 

norte-americano em 1954. 
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8 CONCLUSÃO 
 
 O domínio da tecnologia nuclear é estratégico e sensível em nível global. A 

pressão estrangeira, em particular de países que já controlam a tecnologia atômica, 

para que outras nações não conquistem esse progresso é muito forte. Essa tem sido 

a tônica do Programa Nuclear Brasileiro, que desde o seu início encontrou forte 

oposição, principalmente, dos Estados Unidos da América, que sempre se opôs em 

compartilhar esforços com o Brasil no uso dessa tecnologia. 

 A fraca indústria nacional, para um programa que exige um sofisticado 

desenvolvimento tecnológico, foi outro grande entrave ao avanço nuclear nacional. 

Isso tudo aliado ao fato do Brasil ainda possuir graves problemas sociais e 

econômicos a serem resolvidos, tornaram ainda mais difíceis a obtenção do sucesso 

do PNB. 

 Contudo, a despeito de todas as dificuldades iniciais, o programa avançou e 

atingiu um patamar de excelência na atualidade. Diversos acordos, como os 

realizados com a Alemanha na década de 1970, e atualmente com a França, 

alavancaram o PNB, em particular o PNM. Estes esforços produziram grandes 

resultados como aqueles decorrentes dos recentes avanços do PROSUB, do controle 

do enriquecimento de urânio e de diversas outras pesquisas relacionadas a área 

nuclear permitindo que estes programas atingissem todos os setores da sociedade 

brasileira e também o Exército. Cabe ressaltar que o domínio da tecnologia nuclear 

proporcionou o fortalecimento da projeção nacional no concerto das nações, além de 

possibilitar a futura entrada de Usinas Nucleares no Sistema Interligado Nacional 

recrudescendo a segurança energética brasileira conforme atesta diversos relatórios 

da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 

 Nesse contexto, uma das implicações do Programa Nuclear Brasileiro para o 

Exército foi o exemplo da centralidade exercida pelos órgãos da Marinha Brasileira na 

gestão do PNM. A centralização de todos os órgãos afetos ao Programa Nuclear da 

Marinha, sem dúvida, exerce grande influência sobre a Força Terrestre na medida em 

que um comando único otimiza esforços e tem a possibilidade de reduzir custos e 

evitar a duplicação de pesquisas. 

 Outra implicação do PNB ao Exército seria a necessidade de inserção da força 

terrestre nas pesquisas relacionadas ao PNM. Na atualidade a busca por novas 

tecnologias que gerem novas capacidade ou mesmo que incrementem capacidades 
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já existentes é vital. Sendo os potenciais da energia nuclear até imensuráveis, não 

deve a Força Terrestre desistir de realizar pesquisas e procurar soluções aos seus 

problemas através do comando da tecnologia nuclear, motivo pelo qual, deveria 

acompanhar e adquirir conhecimentos decorrentes das pesquisas do PNM buscando 

sempre o incremento de capacidades. Como exemplo, o desenvolvimento de reatores 

a base de tório, mais seguros e confiáveis, podem ser importantes soluções para 

reduzir o risco do fornecimento energético através de combustíveis fósseis, podendo 

este reator produzir energia elétrica para motores elétricos ou mesmo produzir 

hidrogênio para motores a base deste elemento.  

 Outra implicação importante do PNB para o Exército Brasileiro seria a 

implementação de uma Organização Militar DQBRN alinhada com o atual 

desenvolvimento nuclear nacional. Em que se pese a possibilidade, de num futuro 

próximo, o país vir a possuir diversas novas usinas nucleares nacionais, a Força 

Terrestre deve estar em condições de responder a quaisquer riscos de acidentes 

nucleares ou radiológicos que possam ocorrer no país. Alinhada a expertise da CNEN 

que já possui experiência nesse tipo de procedimentos, a construção de uma OM 

DQBRN na região de Angra dos Reis daria grande potencial de pronta resposta a 

quaisquer acidentes além de proporcionar vital interação do Exército Brasileiro com 

órgãos afetos a tecnologia nuclear permitindo a capacidade do Exército em fazer 

frente a problemas que possam ocorrer nas futuras usinas a serem construídas no 

Brasil.   

 Nessa linha, outra implicação do PNB para o Exército Brasileiro seria a 

implementação de novas tecnologias baseadas no desenvolvimento nuclear. A 

pesquisa de motores elétricos ou a hidrogênio poderiam constituir grande parte da 

frota da Força Terrestre, que assim, reduziriam a dependência de uma única fonte 

energética dominante, no caso, aquelas relacionadas aos combustíveis fósseis. 

Sendo capazes de alterar inclusive a doutrina logística e de emprego do Exército, 

potencializando ou até mesmo, introduzindo novas capacidades ao Exército Brasileiro. 

 Nesse sentido, outra implicação decorrente do PNB ao Exército Brasileiro 

poderia ser a implementação de um Escritório de Projetos Conjunto que abarcassem 

as três forças. Na atualidade, Marinha, Exército e Aeronáutica desenvolvem diversas 

pesquisas, em sua grande maioria, de forma independente e sem compartilhamento 

entre si. A exemplo do PNM que centralizou os órgãos relacionados a um comando 

único, essa expertise poderia ser aplicada as três forças no sentido de centralizar o 
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comando de todas as pesquisas de defesa em âmbito nacional. Essa iniciativa, já 

posta em prática no âmbito do PNM, poderia ser aplicada a todos os projetos das três 

forças armadas, de forma a otimizar e potencializar todas as pesquisas de defesa no 

Brasil, permitindo a troca de conhecimentos, gerando capacidades e favorecendo a 

interoperabilidade entre as Forças Armadas Brasileiras.  

 A busca pela vanguarda tecnológica deve ser o foco principal da Força 

Terrestre. A história nos tem presenteado com diversos exemplos de que, civilizações 

mais avançadas tecnologicamente, de forma sistemática, sobrepujam àquelas menos 

adiantadas. Dessa forma, o Exército não deve se negar a controlar a fonte nuclear, 

cujo poder mostrou-se incontestável, desde a bomba de Hiroshima até os mais 

modernos submarinos e artefatos diversos da atualidade. Por esse motivo, não há 

alternativa em termos de nos negarmos o direito em obter capacidades advindas da 

energia nuclear, força mais poderosa conhecida, ofertada pela natureza em beneficio 

do homem.  

 Por fim, a procura pelo aprofundamento do domínio da tecnologia nuclear, não 

só buscando o que já foi descoberto, mas, prospectando inovações e gerando novas 

capacidades, compatíveis com uma nação líder e destinada a ser uma potência 

mundial como o Brasil, devem ser um ininterrupto e obstinado objetivo nacional. 
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