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 “O conhecimento pode ser 

perigoso. A ignorância é 

incomparavelmente mais perigosa”. 

Edward Teller- pai da bomba H dos 

EUA.



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar o desenvolvimento do programa 

nuclear e do programa espacial brasileiro, verificando seus principais óbices no 

século XXI. Para tanto, buscou delimitar o atual estágio de desenvolvimento dos 

projetos nuclear e espacial, as conquistas em cada área e os objetivos 

governamentais traçados nos últimos governos. Ainda, procurou evidenciar os 

diversos fatores nacionais e internacionais que dificultaram o atendimento dos 

objetivos em cada setor. Ao comparar o atual estagio de desenvolvimento, procurou 

destacar os obstáculos comuns ao avanço dessas tecnologias no país, nessas duas 

áreas fundamentais, verificando pontos com problemas em comum. Utilizando-se da 

literatura existente, artigos, autores e livros, foi possível destacar a importância da 

ação americana nessas áreas estratégicas. Identificar as falhas brasileiras na 

condução dos projetos, verificando claramente os problemas comuns das 

estratégias montadas no país. Por fim, foi possível identificar que o setor nuclear 

avançou melhor que o espacial. A maioria dos óbices existentes possuem 

semelhanças, podendo ser classificados em Internos e externos. Dentre os aspectos 

internos, nacionais, destacam-se: a ocorrência de esforços paralelos em agências 

concorrentes, descontinuidade e imprevisibilidade orçamentária para longo prazo, 

ocorrência de casos de corrupção e restrições da administração pública para 

condução adequada de projetos complexos, falta de apoio político, e dificuldades 

estruturais do ensino e mercado. Dentre os aspectos externos, internacionais, 

destacam-se: interesse das principais potências em manter as tecnologias restritas, 

e os mercados fechados aos concorrentes, manutenção do continente sulamericano 

sob a esfera de poder norte-americana, e o caráter possivelmente dual dos dois 

programas. 

 

 

Palavras-chave: nuclear, espacial, óbices, dual, soberania, brasileiro, projetos. 



 

 

ABSTRACT 

 

 This work aimed to analyze the development of the nuclear program in Brazil  

and its space program, verifying its main obstacles in the 21st century. In order to do 

so, it sought to delimit the current stage of development of nuclear and space 

projects, the achievements in each area and the governmental objectives outlined in 

the last governments. Furthermore, it sought to highlight the various national and 

international factors that made it difficult to achieve the objectives in each area. 

When comparing the current stage of development, it sought to highlight the common 

obstacles to the advancement of these technologies in the country, in these two 

fundamental areas, checking points with common problems. Using existing literature, 

articles, authors and books, it was possible to highlight the importance of American 

action in these strategic areas. Identify the Brazilian failures in conducting the 

projects, clearly checking the common problems of the strategies assembled in the 

country. Finally, it was possible to identify that the nuclear sector advanced better 

than the space sector. Most existing obstacles have similarities and can be classified 

as Internal and External. Among domestic and national aspects, the following stand 

out: the occurrence of parallel efforts in competing agencies, discontinuity and long-

term budgetary unpredictability, occurrence of corruption cases and restrictions of 

public administration to properly conduct complex projects, lack of political support, 

and structural difficulties in education and the market. Among the international 

aspects are: interest of the main powers in keeping the technologies restricted, and 

the markets closed to the competitors, maintenance of the South American continent 

under the North American sphere of power, and the possibly dual character of the 

two programs. 

 

Keywords: nuclear, space, obstacles, dual, sovereignty, Brazilian, projects
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, diversos óbices têm atrasado o desenvolvimento dos programas 

nuclear e espacial no século XXI. As capacidades nuclear e espacial estão 

intimamente ligadas, pois na atualidade, nas principais potências, o desenvolvimento 

dessas áreas deve ser conjugado, para possibilitar uma adequada possibilidade de 

exploração das capacidades econômicas e militares dos setores. 

A partir da década de 1980, o progresso no campo das armas dirigidas, 

através dos mísseis e satélites, demandava dos países a evolução tecnológica e a 

modernização militar, sobretudo as capacidades aeroespaciais, que implicaram a 

adoção de estratégias de dissuasão. O progresso científico e tecnológico nos 

sistemas de armamentos, e nas indústrias dos países mais avançados, aumentava 

ainda mais o hiato tecnológico daqueles países que necessitavam dispor de 

capacidades produtivas mínimas para a manutenção da defesa de seu território. 

(FREITAS, 2018) 

Diversos trabalhos, em cada uma das áreas de pesquisa, têm sido realizados 

de modo independente. Alguns problemas possuem características semelhantes, e 

merecem um estudo comparado, com o objetivo de se buscar soluções comuns. 

Para a melhor compreensão dos óbices nos programas de pesquisa 

brasileiros na atualidade, é necessária a compreensão da história do 

desenvolvimento dos projetos espacial e nuclear, suas conquistas e os desafios 

encontrados nessas áreas no século XX. 

A evolução do programa nuclear brasileiro, até a virada do século, foi 

marcada por investimentos irregulares ao longo de mais de 40 anos. Desde os seus 

momentos de inicial desenvolvimento, na década de 1950, com a introdução da 

agenda nuclear (e a criação do CNPq e da Capes), até o período militar, nas 

décadas de 1960 e 1970, dominava o cenário político científico a perspectiva de 

construção do Brasil-potência (VERONESE, 2005). Nessa mesma linha, outro autor 

desenvolve o mesmo pensamento: 

O Brasil se interessou pela tecnologia nuclear logo no começo da era 
nuclear, a partir do fornecimento de minério de urânio para o projeto 
Manhattan, na década de 40. Somente em 1953, sob o governo Getúlio 
Vargas, foi autorizado um plano para aquisição de tecnologias nucleares 
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oriundas da Alemanha Ocidental e França. Esse processo contou com forte 
resistência norte americana. ( PATTI, 2009) 

 

No governo de Kubitscheck, no final da década de 50, o Brasil obteve o 

primeiro reator para pesquisa, oriundo dos EUA. Ao não aderir ao TNP em 1967, as 

relações com os norte americanos ficaram dificultadas, mas isso não impediu o 

governo brasileiro de buscar a criação de um parque industrial atômico nacional. Foi 

adquirida a primeira usina junto a empresa Westinghouse, aprovado pela comissão 

de energia atômica norte-americana. A crise do petróleo provocou o planejamento 

de doze outras centrais para as décadas futuras (COSTA, 2018). 

Entre  os  primeiros  usos  da  energia  nuclear  no  Brasil  destacaram-se,  
no começo  da  década  de  1950,  as  aplicações  biomédicas  de  
radioisótopos.  Já  em  1959, o Instituto de Energia Atômica produzia 
radiofármacos. No Centro de Energia Nuclear na Agricultura desenvolvem-
se pesquisas para o emprego de traçadores radioativos no estudo da 
absorção de fertilizantes e do metabolismo das plantas, e para a aplicação 
de radioisótopos na pesquisa de fenômenos metabólicos de animais de 
corte e de produção leiteira.  Na indústria brasileira os radioisótopos são 
usados rotineiramente desde a década de 1960, para a detecção de falhas, 
controle de qualidade e controle de produção, particularmente nas indústrias 
metalúrgicas e de construção mecânica (CARVALHO, 2012). 

 

Em 1974, sob governo Geisel, foi planejada a gradual aquisição do domínio 

do ciclo de produção do combustível, com viés dual. Em 1975, o governo Alemão se 

comprometeu em fornecer oito reatores tipo PWR, mas devido à pressão externa, 

terminou transferindo outra tecnologia, um equipamento não comprovado em nível 

industrial. Os problemas no acordo de cooperação provocaram a elaboração de 

projetos nucleares secretos, a cargo das forças armadas. O projeto militar incluía 

todas as etapas de produção de energia, construção de reator miniaturizado e 

mesmo explosivos, e transcorreria em paralelo ao projeto oficial (PATTI, 2010). 

 Além das pressões da imprensa e do congresso norte-americanos, o acordo 

nuclear Brasil-Alemanha sofreu severas críticas dentro e fora do país, no plano 

ecológico, politico e econômico. Entre outras coisas questionava-se o destino a ser 

dado ao lixo atômico que resultaria da produção dos reatores. O fato do Brasil não 

ter assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), em junho de 

1968, também era objeto de preocupação de quase todos os grandes países, apesar 

do tratado prever o uso pacifico da energia nuclear. Como resultado dessas 

pressões foi firmado, em fevereiro de 1976, um acordo entre Brasil, a Alemanha e a 

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), complementando o acordo de 
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1975, no qual foram estabelecidas salvaguardas mais rígidas do que as previstas no 

acordado inicialmente. (COSTA, 2017) 

O governo Sarney, em 1987, revelou o projeto nuclear brasileiro que se 

mantivera em sigilo. Isso provocou forte reação internacional, que culminou com o 

encerramento do programa militar pelo governo Collor, em 1990, unificando os 

programas civil e militar. Em 1991 o Brasil funda a Agência Brasileira-Argentina de 

Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC), fortalecendo os laços de 

cooperação regional na América do Sul. Ao longo da década de 1990, diversas 

razões econômicas e políticas provocaram grande paralisia no programa nuclear 

brasileiro. (PATTI, 2010) 

Os programas nucleares argentino e brasileiro foram profundamente 
afetados por esse contexto. Os orçamentos dedicados ao desenvolvimento 
atômico, antes vastos, escassearam. Sarney e Alfonsín desafiaram suas 
respectivas industriais nucleares com profundos cortes orçamentários. Para 
expoentes da nova geração que chegava ao poder, o investimento em 
infraestrutura nuclear era um capricho dos militares que estavam de saída 
com a reputação maculada. (PATTI, 2010) 

Além de caros, tais programas de industrialização forçada tinham utilidade 
duvidosa e despertavam toda sorte de incerteza na comunidade 
internacional. Tudo ficou mais difícil depois do acidente nuclear de 
Chernobil (1986), que desatou uma reação global contra a energia nuclear e 
foi seguido, no Brasil, pelo acidente radiológico do Césio-137 em Goiânia 
(1987) e por revelações, naquele mesmo ano, sobre a existência de poços 
para a suposta condução de testes nucleares na Serra do Cachimbo. No fim 
da década de 1980, as bases políticas para defender o investimento em 
energia nuclear na América do Sul estavam fragilizadas. (PATTI, 2010) 

 

Foi somente durante os anos de governo FHC que o Brasil passou a ser 

signatário do TNP - mas não de seu Protocolo Adicional -, menos pela necessidade 

de se ajustar às normas internacionais de utilização da tecnologia nuclear e mais 

pelo interesse em reafirmar sua conformidade com os valores propagados, naquele 

momento visando uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. 

(BANDEIRA, 2004) 

No fundo, a intenção de construir uma identidade e um setor nuclear próprio 
e autossuficiente deve-se à experiência negativa do Brasil com a 
dependência de combustível e tecnologia de Supridores estrangeiros. O 
Brasil começou inicialmente a desenvolver seu setor nuclear nos anos 1950 
sob um governo democrático civil, mas os primeiros avanços reais na área 
ocorreram sob o regime militar que governou o país de 1964 a 1985. 
(KASSANOVA, 2014) 



 

 

13 

Assim, os problemas históricos com o fornecimento de combustível dos 

Estados Unidos, a cooperação mal sucedida com os alemães no enriquecimento de 

urânio via jato centrífugo e a consolidação de políticas de não proliferação mais 

rigorosas por parte dos EUA durante o governo Carter serviram apenas para 

solidificar ainda mais a determinação das elites política, militar e técnica do Brasil de 

desenvolverem um ciclo de combustível nuclear independente. (KASSANOVA, 

2014) 

No início dos anos 1990, o segundo governo civil do presidente Fernando 

Collor de Mello revelou o programa nuclear paralelo e extinguiu-o. Apesar disso e do 

fato de Collor ter reduzido o financiamento ao programa do submarino nuclear, a 

nomeação do Almirante Mario César Flores, um dos principais apoiadores do 

programa do submarino, como ministro da Marinha, garantiu recursos suficientes 

para a sobrevivência do programa. Durante o governo do presidente Itamar Franco 

(1992–1994) e do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995–2002), o 

financiamento ao programa do submarino foi cortado ainda mais. Ainda assim, 

apesar das dificuldades econômicas do Brasil e da redução do financiamento, o 

programa do submarino nuclear foi mantido. (KASSANOVA, 2014) 

Exemplo disso, foi instalado em 1988, em Iperó, São Paulo, um centro 

experimental – em cooperação do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

com a Marinha do Brasil – com o objetivo de elaborar o projeto básico de um  

sistema  de  propulsão  naval  e desenvolver  experiência  na  área  do  ciclo  do 

combustível nuclear, especialmente a etapa do enriquecimento do urânio. Esse 

centro não recebe apoio do exterior, nem recorre a nenhum dos países que 

atualmente detêm a tecnologia do enriquecimento. Suas instalações incluem uma 

unidade piloto para a conversão do yellow-cake em hexafluoreto de urânio uma 

oficina mecânica de precisão, na qual são usinados diversos componentes do 

protótipo do reator; uma oficina de montagem de equipamentos, uma base de 

demonstração industrial para fabricação das ultracentrífugas e cascatas 

desenvolvidas no centro e um laboratório de enriquecimento isotópico. (CARVALHO, 

2012) 

Em razão de dificuldades orçamentárias, os trabalhos desse centro 
caminhavam  lentamente;  entretanto,  graças  a  ele,  o Brasil  já  domina  
todas  as  etapas  do ciclo do combustível, além de ter desenvolvido o 
protótipo de um reator de propulsão nuclear. (CARVALHO, 2012) 
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Segundo Motta (2010), em entrevista ao Coronel Ronaldo Glicerio Cabral, o 

TNP, assinado em 1998, devia ser classificado como a imposição do lei do mais 

forte, e não um tratado. As maiores potências mundiais simplesmente proíbem os 

demais países de possuir armamento igual ao que possuem. Por isso, iniciativas 

como o domínio do conhecimento do armamento nuclear devem ser mantidas, como 

os estudos do Doutor Dalton Ellery Girão Barroso, que descreve teoricamente o 

funcionamento das bombas de fissão, se justificariam.  

Já o programa espacial brasileiro teria iniciado nos atos presidenciais de 1961, 

na Aeronáutica, conforme pode ser evidenciado por diversos autores, como: 

Nesse sentido é necessário voltar ao ano de 1961, quando o presidente 
Jânio Quadros, atendendo à solicitação da Sociedade Interplanetária 
Brasileira (SIB), autoriza, em 03 de agosto, por meio do Decreto n

 
51.122, a 

criação do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades 
Espaciais (GOCNAE), grupo que tinha por objetivo de dotar o país de 
infraestrutura capaz de realizar trabalhos relativos à utilização pacífica do 
espaço exterior, constituir um núcleo de técnicos e de pesquisadores 
especializados e promover a cooperação com países já integrantes desse 
círculo de atividades. (MACHADO, 2014, p.62, ANTUNES, 2018, pagina 5)  

Entretanto, outros pesquisadores indicam seu surgimento no Instituto Militar de 

Engenharia (IME), e indicam como a data da entrada do Brasil no campo de 

pesquisas aeroespaciais o lançamento de um foguete de dois estágios da Escola 

Técnica do Exército, em 19 de fevereiro de 1957, com o alcance de 30 quilômetros 

(CASTRO, 2009) 

Outro programa de pesquisas pouco conhecido foi o da Marinha. Esta, 
nos primeiros anos da década de 1960 (1964-66), desenvolveu uma série 
de pequenos foguetes, da série SOMMA (Sondagem Meteorológica da 
Marinha), usando motores da mesma fábrica de canhões da Marinha. Os 
foguetes da Marinha (SOMMA-1, SOMMA-2 e SOMMA-3), desenvolveu-se 
paralelamente ao programa independente da Aeronáutica (que produziu o 
SOMFA – Sondagem Meteorológica para a Força Aérea. A situação da 
pesquisa continuou a evoluir, sob a égide da Força Aérea, a ponto da 
pesquisa ter passado a estar totalmente a cargo dos Institutos da Pesquisa 
sediados em São José dos Campos. (CASTRO, 2009) 

Enquanto o Instituto Nacional Pesquisas Espaciais (INPE) procurava 

acompanhar a pesquisa básica e aplicada na área espacial de países mais 

avançados, o Instituto Aéreo Espacial (IEA) empenhava-se em adquirir novos 

conhecimentos tecnológicos para o desenvolvimento de foguetes e preparo para 

lançamentos. Este esforço implicava o envio de pessoal, civil e militar, para o 

exterior com o objetivo de capacitar as duas instituições em áreas tecnológicas 
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estratégicas, na busca de acordos de cooperação internacional com países mais 

avançados e contratos comerciais para adquirir componentes eletrônicos e 

pirotécnicos. O ambiente entre as instituições de pesquisa de países mais 

avançados com as instituições brasileiras ainda gozava de certa permissividade, 

situação totalmente diferente após a entrada em vigor do MTCR, em 1987. 

(ESCADA, 2012) 

Ao final do século XX, o ativo programa de pesquisas iniciado com a série 

Sonda da Aeronáutica passou a ser civil, estando sob o controle do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, com a criação da Agência Espacial Brasileira (AEG) em 1994. 

A AEG foi criada, em parte, devido à pressão internacional, com a proposta de 

afastar o receio de que o programa de foguetes brasileiros tivesse usos militares. 

(CASTRO, 2009) 

Nesse sentido, outros autores assim definem o surgimento da agência:  

A criação da Agência Espacial Brasileira (AEB) representou uma 
clara sinalização do reconhecimento pelo governo da importância das 
atividades espaciais, e do potencial dessas atividades nas esferas científica, 
tecnológica, econômica e política. A AEB foi criada em 10 de fevereiro de 
1994, através da Lei n° 8.854, na forma de uma autarquia federal de 
natureza civil, vinculada à Presidência da República, com a finalidade de 
promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional. 
Substituindo a comissão interministerial presidida pelo ministro chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA) na coordenação do programa 
espacial brasileiro, a agência veio reafirmar para a comunidade 
internacional o caráter essencialmente pacífico das atividades espaciais 
brasileiras. O fortalecimento dessas posições mostrava-se essencial, para 
superar as dificuldades enfrentadas pelo programa nacional face a 
restrições impostas pelo G-7 à exportação de tecnologias classificadas 
como sensíveis. (FILHO, ET AL 1999) 

A AEG deu continuidade no projetos de foguetes, assim como os de contrução 

de satélites, sistemas de comunicações e monitoramentos remotos, plantas de 

lançamentos e robótica, coordenando diversas instituicões de pesquisa, conforme 

fica comprovado a seguir: 

A Missão Espacial Completa Brasileira (MECB), iniciada em 1979, 
representou o primeiro grande programa nacional no âmbito do espaço e a 
adoção do modelo, consagrado mundialmente, de desenvolvimento através 
de compromissos ambiciosos e de longo prazo. A MECB logrou êxito, 
merecendo destaque, entre seus resultados, os lançamentos com sucesso 
dos dois primeiros satélites desenvolvidos no Brasil, o SCD-1 e o SCD-2; a 
implantação da infra-estrutura básica para as futuras missões espaciais 
brasileiras, incluindo-se o Laboratório de Integração e Testes e o Centro de 
Rastreio e Controle de Satélites, ambos no Instituto Nacional de Pesquisas 
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Espaciais (INPE), do Ministério da Ciência e Tecnologia. Resultados dignos 
de igual destaque foram a implantação do Centro de Lançamento de 
Alcântara (CLA) e a consecução das principais etapas de desenvolvimento 
do primeiro Veículo Lançador de Satélites, o VLS-1, ambos pelo 
Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento, do Ministério da 
Aeronáutica. (FILHO, 1999) 

Deve ser destacado o papel central ocupado pelos tratados internacionais 

assinados pelo Brasil no final do século XX, que modificaram os programas espacial 

e nuclear do país. Foram muitos tratados que regularam as atividades de cada área, 

merecendo serem destacados os principais, a seguir. 

No campo espacial, no âmbito internacional, com o objetivo de fortalecer a 

eficácia dos regimes de não-proliferação de armas, os Estados Unidos e demais 

potências ocidentais estabeleceram, em 1987, o Regime de Controle de Tecnologia  

de Mísseis (Missile Technology Control Regime – MTCR), do qual participam 

atualmente 34 países, entre eles o Brasil . O MTCR é um acordo informal, de  

associação voluntária de países, que partilham objetivos comuns de não-proliferação 

de sistemas aéreos não-tripulados – a rigor, mísseis – capazes de transportar armas 

de destruicão em massa (ADM). Pelo regime, os países-membros comprometem-se 

a adotar diversas restrições, por meio de regulamentação e fiscalização domésticas. 

(GAIOSKI, 2012) 

A adesão brasileira ao Tratado de Não Proliferação (TNP) se deu 

principalmente pelo desejo brasileiro de não ser visto “como um estado capaz de 

gerar desconfianças no plano internacional” e, ao mesmo tempo, de conseguir 

acesso mais fácil a transferências de tecnologias sensíveis. São, portanto, as 

mesmas as motivações que orientaram a adesão brasileira ao MTCR. (GAIOSKI, 

2012) 

O Brasil integrou o grupo dos países cuja adesão ao MTCR foi motivada 

preponderantemente por objetivos pragmáticos, pouco comprometidos com o 

princípio da não-proliferação. Nesse sentido, há semelhanças nos processos de 

adesão do País ao MTCR e ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares 

(TNP). Ambos os regimes são complementares em seus objetivos de não-

proliferação de ADM, e o contexto político e as justificativas apresentadas pelo Brasil 

foram similares. (ROCHA, 2006) 

O fim do bloco soviético, no plano externo, e a promulgação da Constituição 

Brasileira de 1988, no plano interno, vedando o uso não pacífico da energia nuclear, 

além do aprofundamento da cooperação nuclear com a Argentina e com a AIEA e a 
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ratificação do Tratado do Tlatelolco iriam criar um ambiente favorável a alterações 

para o projeto nuclear do país. (GUIMARÃES, 2005). Essas mudanças ficam 

evidenciadas pelas consequências dos tratados, conforme passagem: 

Assim como o TNP, o MTCR teve como uma de suas consequências a 
busca da manutenção das disparidades na estrutura de poder internacional, 
segundo a alegação sustentada pela política exterior brasileira, acerca do 
TNP, para a demora na adesão a esse regime. (ROCHA, 2006 pg 117). 

 Destaca-se que a adesão ao TNP e ao MTCR não significam que o 

desenvolvimento do campo nuclear e espacial não sejam fundamentais para a 

projeção do pais nos importantes campos da energia, comunicações e nos diversos 

campos da tecnologia de ponta, imprescindível para a competitividade do país na 

era da informação e conhecimento. (OLIVEIRA, 2012) 

Em resumo, a evolução do interesse Brasileiro nas áreas espacial e nuclear 

remontam a inicio da guerra fria, quando se iniciaram as buscas pelos 

conhecimentos de domínio do espaço e de domínio do ciclo espacial. Contudo, 

essas áreas estratégicas permaneceram em evolução isolada em diferentes 

projetos, em setores de diferentes órgãos governamentais, desenvolvendo-se de 

forma isolada e pouco coordenada. 

Assim, alguns problemas cometidos no século passado para a evolução 

tecnológica brasileira podem continuar sendo repetidos, pela falta de planejamento 

estratégico brasileiro. A nova realidade mundial do desenvolvimento de projetos 

adiciona aos já conhecidos problemas, variáveis inéditas importantes para as 

definições futuras. 

Após um período de estagnação, a partir do início do século XXI, o Brasil 

definiu os setores nuclear e espacial como prioritários ao projeto de projeção 

internacional do país, com investimentos nas duas áreas. Contudo, a crise politica e 

econômica de 2014 diminuiu o volume de recursos empregados nas áreas de 

pesquisa. (PACEQUILLO, 2012) 

As principais potências mundiais, como: EUA, China e Rússia, desenvolvem 

projetos de integração das tecnologias espaciais e nucleares, com diferentes 

finalidades. Uma possibilidade, são viagens espaciais prolongadas, utilizando o 

combustível nuclear. Ainda, desperta interesse a pesquisa para obtenção de 

energia, assim como a busca de inovação tecnológica nas telecomunicações e 

sensores.  
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Sabe-se que a utilização de tecnologia espacial possibilita também o emprego 

mais eficaz da dissuasão do poderio nuclear, que tem importante papel dissuasório 

no panorama global. Essa possibilidade de combinação de tecnologias tem afastado 

os pesquisadores brasileiros de estudos integrados sobre o tema, com possibilidade 

de ações internacionais que prejudiquem os projetos por imaginarem uma finalidade 

dual, mesmo que sejam elaborados com fins claramente pacíficos, dentro da 

estratégia nacional de defesa Brasileira. 

Ainda, é importante destacar o ambiente de desenvolvimento dos novos 

projetos, na nova conjuntura política e econômica internacional de globalização, que 

tem condicionado as pesquisas em todos os países, trazendo novas dificuldades 

para as pesquisas nessas áreas de tecnologia de ponta. Dentro da realidade do 

século XXI, serão abordados os óbices dos programas, pois evidenciar os principais 

problemas é o primeiro passo para superá-los. 

Para melhor entender quais as semelhanças entre os óbices nos programas 

espacial e nuclear, o trabalho está dividido em dois capítulos, um identificando os 

problemas nucleares, e outro, identificando os espaciais. Dessa forma, os principais 

problemas brasileiros comuns aos projetos de desenvolvimento espacial e nuclear 

poderão ser comparados. Ao final, são buscadas as semelhanças dos óbices, e 

apontadas soluções sitêmicas. 

Para a defesa, o desenvolvimento de foguetes para a artilharia antiaérea e de 

campanha, e de novos meios de comando e controle satelitais é fundamental, para o 

emprego adequado das suas Forças Armadas, no século XXI. Não menos 

importante, a disponibilização de novas fontes de energia e de materiais 

revolucionários na área da medicina e do espectro eletromagnético, afetos à 

pesquisa de física nuclear, assim como a atualização das técnicas de Defesa 

Nuclear, são fundamentais para uma força de projeção internacional. 

O Brasil elaborou importantes documentos para a orientação de sua política de 

defesa: Política Nacional de Defesa (1996, 2005, 2012, 2015); Estratégia Nacional 

de Defesa (2008, 2012, 2015); Livro Branco da Defesa Nacional (2012). É 

interessante notar que, a produção de tais documentos está relacionada à 

atualização da estratégia e política de defesa, que pode ser considerado central para 

o conjunto dos processos envolvidos na modernização em defesa no Brasil 

empreendida nas últimas duas décadas. A partir da elaboração da END (2012), ficou 

estipulado o desenvolvimento de áreas críticas para a modernização do Brasil, como 
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a espacial, de competência da Aeronáutica, a nuclear, pela Marinha e a Cibernética, 

pelo Exército. Outro passo importante foi a elaboração, em 2011, das Normas do 

Sistema de Empresas de Interesse da Defesa Nacional (SISEIDN), que puderam 

regulamentar os chamados Produtos de Defesa (Prode), Produtos Estratégicos de 

Defesa (PEDs), além das Empresas Estratégicas de Defesa (EEDs). Também em 

2011, o chamado PAED – Plano de Articulação de Equipamento de Defesa, pode 

estipular um prazo para a conclusão dos projetos de curto, médio e longo prazo 

planejados: (2012-2015), (2016-2023) e (2024-2031). (BRASIL, 2008, 2011, 2012) 

(FREITAS, 2018) 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Quais os principais óbices encontrados tanto no programa de exploração 

espacial quanto na área de pesquisa nuclear, no Brasil, no século XXI? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Quais são os principais óbices dos programas espacial e nuclear brasileiros 

no século XXI? Ao responder essa pergunta, o trabalho encontra o seguinte objetivo 

geral, conforme descrito a seguir: 

Verificar se existem óbices comuns ao programa espacial e nuclear, que 

poderiam ser mais facilmente superados conjuntamente. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral desse trabalho foram 

formulados alguns objetivos específicos a serem atingidos, que permitirão um 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado nesse estudo, os quais 

serão elencados em seguida: 

a. Identificar os principais óbices do programa espacial brasileiro na 

atualidade.  

b. Identificar os principais problemas do programa nuclear brasileiro, nos 

últimos anos; 
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c. Comparar os problemas comuns dos programas espacial e nuclear 

brasileiro no século XXI, verificando as possíveis oportunidades de solucioná-los 

conjuntamente. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa ficou limitada aos problemas brasileiros para o desenvolvimento 

espacial e nuclear, no século XXI, até 2019, procurando estabelecer pontos comuns 

entre os óbices aos projetos que estão em vigor. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A comparação dos óbices brasileiro nos programas nuclear e espacial tem 

importância destacada em diversas áreas, pois o desenvolvimento independente das 

áreas torna incompleto o domínio tecnológico para a projeção internacional do país 

como potência mundial. Sendo assim, a relevância dessa proposta de pesquisa será 

baseada nos seguintes aspectos:  

A superação dos obstáculos dos programas nuclear e espacial brasileiro e 

avanço do país nesses setores são fundamentais para o desenvolvimento 

tecnológico em diversas áreas do conhecimento, para o avanço da economia e para 

a projeção internacional do país.  

Essa evolução possui grande importância para o Brasil, pois o país possui 

carência de oferta de energia não hidráulica, dependência tecnológica para 

comunicações. Além disso, diversas tecnologias novas que se baseiam no incentivo 

de projetos inovadores e complexos, como o espacial e nuclear. 

A análise crítica comparada das atuais políticas para o desenvolvimento 

desses setores estratégicos no país poderá resultar em novas soluções e economia 

de recursos, proporcionando maior consciência dos entraves para ambos os setores, 

nuclear e espacial. 

Um exemplo da importância do assunto, na área de desenvolvimento econômico, 

fica evidenciado, no Brasil, pela utilizacão de fontes térmicas como carvão, gás e 

óleo diesel para complementar a oferta de energia elétrica, utilizando fontes de 

elevados custos e pouco sustentáveis. Em um cenário de chuvas irregulares, as 

termelétricas já respondem por quase 30% da energia do país. Essa linha é 

defendida pelo TC Fiel, Chefe da Seção de Estudos Nuclear do IME, conforme 

percebe-se: 
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O uso continuado das térmicas indica a existência de uma crise estrutural 
do setor elétrico, cuja capacidade de geração não consegue acompanhar o 
aumento do consumo. Se não solucionada, a situação pode comprometer o 
crescimento econômico, que exige oferta crescente de energia. Nesse 
cenário, a geração nuclear ganha papel cada vez mais importante em uma 
matriz elétrica diversificada, sustentável e eficiente. Além disso, agrega 
vantagens como competitividade, estabilidade, disponibilidade e a garantia 
de suprimento de combustível, uma vez que, o país tem posse da sexta 
maior reserva mundial de urânio. Estima-se que a partir de 2025, o Brasil 
precisará de pelo menos oito novas usinas nucleares de 1000 MW para 
fazer frente ao crescimento da demanda por energia elétrica e ao 
esgotamento do potencial de hidrelétricas com grandes reservatórios. (FIEL, 
2018) 

Por outro lado, a pesquisa espacial possibilita o desenvolvimento de diversos 

campos da pesquisa, como a eletrônica, com os mecanismos de tratamento de 

dados que antes exigiam um enorme tempo para seu processamento. Além disso, a 

miniaturização, a partir de circuitos de estado sólido, permite o empacotamento de 

mecanismos capazes de um grande número de atribuições em pequenos espaços e 

com baixíssimo peso. Sem falar em outras vantagens decorrentes, a coleta de 

dados e sua conveniente transmissão permitem que informações sobre todos os 

assuntos - em qualquer ramo de atividade, quer seja econômico, político, previsão 

de tempo, auxílio à navegação e outros - cheguem ao seu destino imediatamente. 

(MONTENEGRO, 1997) 

O espaço é o ambiente natural para que os dados possam ser coletados, ou 
colocados à disposição dos seus usuários, de forma mais precisa. Portanto, 
sua conquista é um fator de desenvolvimento e de soberania. 
(MONTENEGRO 1997) 

Contrariando o senso comum, o caminho para o sucesso de uma estratégia 
nacional para o espaço não se encontra, apenas, na alocação de orçamento 
para o programa espacial e na remodelação institucional; mas, 
principalmente, na mudança de perspectiva em relação ao papel estrutural 
que o espaço possui. O espaço deve começar a ser percebido como uma 
infraestrutura estratégica para a promoção do desenvolvimento nacional, 
para a inserção internacional soberana e para o reconhecimento 
internacional do status de potência do Brasil. (MACHADO, 2014) 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento e o emprego de serviços espaciais 

passaram a ser um pilar econômico relevante em diversas economias, em que a 

intensificação das atividades espaciais ganham importância no processo de 

desenvolvimento econômico e social dos países. (SCHMITT, 2011, p. 05)  

No cenário atual, em que a energia nuclear tem um papel relevante para o 

desenvolvimento, seja na geração de eletricidade, seja no campo militar com o seu 
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poder dissuasório, o Brasil não pode declinar a pesquisa de novas tecnologias de 

reatores.  

Para o Exército Brasileiro, esse tipo de tecnologia poderia ser empregado 
em diversas aplicações, como por exemplo, a utilização de reatores de 
pequeno porte no suprimento de energia de comunidades e 
aquartelamentos no interior da região Amazônica e regiões de fronteira. 
(FIEL, 2018) 

Tendo por base a hipótese de que a liderança da política internacional fica a 

cargo daquela(s) potência(s) que promove(m) inovações no processo produtivo 

conseguindo sua otimização, Gilpin (2001) considera que com a Revolução 

Científico-Técnica o domínio do know-how torna-se o principal instrumento de poder 

e ascensão de uma potência. Em outras palavras, conhecimento se torna sinônimo 

de poder político e econômico. Por essa razão, é matéria cobiçada e um instrumento 

de restrição utilizado pelas potências detentoras de know-how para frear a ascensão 

de novos Estados. As antigas potências e grandes oligopólios produtores de know-

how trabalham para manter por quanto tempo possível a liderança conferida pela 

inovação, o que implica no contínuo investimento em tecnologia. (DINIZ, 2016) 

Por motivos diversos, especialmente oriundos da pressão internacional 

acerca de limitações de tratados, foram afastados os campos de pesquisa espacial 

da nuclear. Existem poucos estudos disponíveis comparando os programas 

brasileiros, havendo uma lacuna na academia nacional comparando modelos 

internacionais e os nacionais.  

Dentro desse contexto, a comparação dos problemas brasileiros no 

desenvolvimento espacial e nuclear pode ser fundamental para que sejam 

apontadas soluções comuns e novos direcionamentos aos projetos, como guia para 

o desenvolvimento dessas ferramentas, para a economia, a defesa e o 

desenvolvimento da nação. 

O estudo do desenvolvimento das áreas espacial e nuclear são estratégicos 

para o Brasil e podem conduzir o país à uma nova posição geopolítica mundial. 

Respeitando os tratados internacionais e a legislação brasileira, os projetos nas 

áreas espaciais e nucleares podem trazer inovações fundamentais para novos 

produtos e proporcionar o domínio de tecnologias de ponta, em todas as áreas, 

conforme defende: 

Como fonte de poder estrutural, a tecnologia será objeto de disputa entre os 
Estados. Na atual ordem internacional, sua possessão significa para uma 
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potência dominante a perpetuação do atual estado de coisas, porque atua 
como freio ao desenvolvimento interno e aumento da autonomia relativa dos 
demais países. Nesse sentido, cabe utilizar-se do poder estrutural já 
possuído para desestimular ou frear os PI na aquisição desse recurso. A 
princípio, a vantagem está nas mãos daqueles países que, por possuírem 
além desse, os outros recursos de poder estrutural, dispõem de 
mecanismos para estabelecer as bases sobre as quais os demais Estados 
definirão suas preferências. No caso nuclear, referimo-nos diretamente aos 
regimes de não proliferação de armas nucleares e materiais correlatos. 
(CARPES, 2012) 

As principais potências trabalham para a popularização dos benefícios das 

tecnologias não-sensíveis e buscam incentivar, via cooperação, o desenvolvimento 

do know-how em alguns países cujo amadurecimento econômico já comporte 

internamente algum investimento. Paralelamente, nas áreas estratégicas, a postura 

é diametralmente oposta e as economias dominantes trabalharão para a 

perpetuação das hierarquias internacionais poder. (CARPES, 2012) 

Ainda prossegue a autora, do ponto de vista político e militar, o domínio dessa 

tecnologia constitui uma arma estratégica na busca por uma posição relevante nas 

relações internacionais. Do ponto de vista econômico, a energia nuclear mostra-se 

mais barata e eficaz do que as outras fontes conhecidas pelo homem. Todavia, 

nesse caso às leis de mercado que orientam as negociações em torno do carvão e 

do petróleo somam-se à intervenção e controle estatais, além da necessidade de 

criação de regimes internacionais específicos a orientar e fiscalizar a extração, 

produção e difusão desta energia.  

Para além disso, o aproveitamento nuclear faz-se sentir também na 

agricultura, indústria, pesquisa e meio ambiente e medicina. No caso brasileiro, na 

área de saúde, sua principal contribuição são os radiofármacos. Trata-se da 

associação dos radioisótopos, como iodo-131, a substâncias químicas, os fármacos. 

Estes são injetados ao corpo humano, possibilitando a realização de exames como 

ressonâncias e tomografias, e empregados no tratamento de doenças como o 

câncer. (GONÇALVES, 2005) 

Na pesquisa e meio-ambiente, os radioisótopos são utilizados entre outras 

coisas, na verificação e acompanhamento do metabolismo das rações para a 

alimentação de animais, na analise da infiltração de água no solo, na esterilização 

do lixo e na medição de poluentes. Na indústria, a tecnologia nuclear é utilizada na 

melhoria da qualidade de produção. (GONÇALVES, 2005) 
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Ela é aplicada, por exemplo, na indústria de papel, para a medição de 

espessura das folhas garantindo a competitividade do produto no mercado externo, 

e é utilizada na indústria de bebidas, no enchimento de vasilhames. Auxilia na 

identificação de vazamentos na indústria química, faz-se presente na exploração de 

petróleo, mapeando o perfil do solo, além de servir na esterilização de materiais. 

(GONÇALVES, 2005)  

 Desenvolver programas tecnológicos próprios altamente avançados parece 

ser extremamente importante para o Brasil. A literatura acadêmica do país sobre 

assuntos de defesa observa que, desde os anos 1970, “o pensamento naval estava 

concentrado na tendência de uma nova ordem para consolidar o que estava 

configurado como um tipo de apartheid tecnológico”.  

O Livro Branco de Defesa Nacional de 2012 do Brasil destaca o 

desenvolvimento do submarino nuclear como o motor do progresso tecnológico 

nacional. A Estratégia de Defesa Nacional de 2008 incluiu o desenvolvimento do 

submarino de propulsão nuclear entre os projetos que “exigem independência 

tecnológica em matéria de energia nuclear”. (KASSANOVA, 2014)  

 Existem muitas aplicações da área nuclear e espacial. Segundo Motta, 2010, 

desde o desenvolvimento metalúrgico e evolução dos modelos de logística, até a 

área de medicamentos, conservação de alimentos e imageamento pode evoluir 

como consequência dos avanços nessas áreas de alta tecnologia. Isso fica ainda 

mais relevante na era do conhecimento, em que os meios de comunicação e alta 

tecnologia têm fator preponderante para o desenvolvimento econômico e, inclusive, 

militar. 

Sobre esse pano de fundo, e analisando as novas teorias econômicas, 

discorre sobre a centralidade adquirida pela tecnologia nas relações internacionais 

contemporâneas. Segundo observa, na atual ordem político- econômica, a 

tecnologia se apresenta como instrumento de poder e, portanto, diferenciação entre 

os Estados, indo ao encontro das proposições de Strange. (GILPIN 2011) 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A Estratégia Nacional de Defesa brasileira busca dissuadir a concentração de 

forças hostis nas proximidades do País, organizar as Forças Armadas com base no 

trinômio monitoramento/controle, mobilidade (principalmente a estratégica) e 

presença, aprofundar o vínculo entre os aspectos tecnológicos e os operacionais da 

mobilidade, fortalecer o setor espacial, cibernético e nuclear, reposicionar os efetivos 

das três Forças e capacitar a Base Industrial de Defesa (BID) para que conquiste 

autonomia em tecnologias indispensáveis à Defesa. (PAULA, 2016) 

A autora ainda afirma que no Brasil, a necessidade de Forças Armadas 

compatíveis com a estatura internacional estrategicamente desejada pelo país, com 

a finalidade de fomentar o multilateralismo, reforçaram nas últimas décadas a 

discussão da agenda de Defesa no País, gerando reflexos nos diversos campos do 

poder.  

A Política Nacional de Defesa (PND) é o documento que planeja a Defesa de 

determinado país. Destarte, ela estabelece objetivos e diretrizes para o preparo e 

emprego da capacitação nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil. “A 

Estratégia Nacional de Defesa define como fazer o que se determinou na PND”. 

(PAULA, 2016) 

A existência de dois programas brasileiros que necessitam tecnologias de 

última geração, espacial e nuclear, que se deparam com todo tipo de óbices para 

seu desenvolvimento na atualidade, oferece uma possibilidade para a consecução 

da presente pesquisa.  

A identificação dos problemas nos dois setores e a comparação dos mesmos 

podem evidenciar distintas percepções e novas soluções, e assim possibilitar a 

execução da pesquisa propriamente dita. 

Em vista disso, esses conceitos serão debatidos por múltiplos enfoques, com 

o intuito de verificar novos caminhos a serem percorridos pelo Exercito Brasileiro na 

condução dos projetos de seu interesse. Para isso, o trabalho será dividido da 

seguinte forma: 1) Os óbices do programa espacial, no atual século. 2) Os 

obstáculos do programa nuclear brasileiro, na atualidade. Assim, na conclusão, será 

realizada a comparação dos óbices de cada setor e identificação dos problemas 
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comuns, com possibilidade de serem apontadas saídas comuns. 

 

2.1 Os óbices dos programas espacial brasileiro, no século XXI. 

Com o final da Guerra Fria e em decorrência das mudanças observadas no 

cenário econômico mundial devido à globalização acelerada a partir de 2001, os 

programas espaciais tiveram que se adaptar a uma nova realidade, caracterizada 

por orçamentos governamentais mais escassos, e pela necessidade de, cada vez 

mais, justificarem-se os projetos em bases econômicas de exploração por empresas 

privadas, conforme será revisado no presente capítulo. 

A mudança de exigências do mercado globalizado foi agravada no Brasil por 

óbices internos na área de desenvolvimento de tecnologia espacial, merecendo 

destaque uma série de aspectos. 

Tendo em vista o processo de formulação e de revisão dos principais 

documentos nacionais de defesa e de desenvolvimento, tais como o Plano Brasil 

2022, a Política Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de Defesa (END) e 

o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), bem como os documentos específicos 

ao setor espacial, como a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades 

Espaciais (PNDAE) e o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), é 

possível destacar, em termos de política declaratória, o reconhecimento do caráter 

estratégico do setor espacial. (MACHADO, 2014) 

No entanto, é possível identificar, facilmente, a ausência de uma estratégia 

nacional para o desenvolvimento do segmento espacial que abranja os segmentos 

militar, civil, econômico, comercial e tecnológico. (MACHADO, 2014) 

As críticas ao inconsistente caminhar do Brasil espacial sempre apontam às 

deficiências orçamentárias como uma das principais causas para os insucessos ou 

para a perda de conquistas já alcançadas. De fato, o garroteamento do fluxo 

financeiro, bem como as oscilações ao longo dos anos, são totalmente in- 

compatíveis com o desenvolvimento de projetos e de ações de capacitação, que 

demandam esforço continuado por décadas. Em inumeráveis oportunidades temos 

denunciado a dieta de recursos na determinação de nosso atraso. (AMARAL 2011) 



 

 

27 

A Comissão Externa criada pela Presidência da Câmara dos Deputados, em 2 

de setembro, para investigar a tragédia do acidente de Alcantara, constatou, entre 

suas causas remotas, os baixos investimentos no Programa Espacial Brasileiro e, 

pior, o fato de que esses investimentos vinham sofrendo redução gradual desde 

1988. (SILVA, 2013) 

A inexistência de programa governamental assumido como política de 
Estado de longo prazo decorre da inexistência de uma política contínua de 
de longo prazo, com liberação de recursos, a fim de garantir o 
desenvolvimento permanente das atividades espaciais. Por exemplo, às 
vésperas dos lançamentos do protótipo do VLS, o Governo reduziu 
irresponsavelmente os recursos destinadas ao projeto, com as 
consequências conhecidas. (AMARAL 2011) 

Mesmo que os investimentos no setor espacial tenham girado, em média, em 

torno de R$ 300 milhões, nos últimos oito anos, o PNAE 2012-2021 aponta que os 

valores necessários para realização efetiva das carteiras de projetos estipuladas 

para seu período de vigência (2012- 2021) deveriam ser de aproximadamente R$ 

900 milhões. (MACHADO, 2014) 

Nesse sentido, mudar o paradigma que caracteriza o setor espacial é 

importante. Uma vez que o Estado passa a reconhecer que o acesso aos recursos 

espaciais é benéfico para o desenvolvimento nacional, ele passa a empenhar 

orçamento para alcançar a infraestrutura mínima aos seus interesses  

correspondentes a sua relevância estratégica. (MACHADO, 2014) 

A dificuldade brasileira de dominar a tecnologia de lançamentos, mesmo com 

a vantagem estratégica proporcionada pelo centro de lançamento de Alcântara, tem 

diminuído a relação economicamente vantajosa em relação aos valores agregados. 

A ocorrência de inúmeros acidentes com os sistemas de propulsão contendo 

sensores de monitoramento, diminuem ainda mais a margem do valor agregado no 

Brasil. Como ensina Antunes: 

Um dos maiores entraves ao avanço do setor aeroespacial nacional reside 
na incapacidade, até a presente data, de construir e lançar com sucesso um 
veículo lançador de satélites (VLS). Talvez seja este o ponto mais crítico da 
MECB, tanto pelo fato de nunca ter sido equacionado devidamente, como 
pelo fato de que possuir um veículo desta natureza constituiria um grande 
avanço para o Programa Espacial Brasileiro no tocante a sua autonomia. 
(ANTUNES, 2018) 
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Não basta, todavia, simplesmente aumentar e regularizar o volume e fluxo de 

recursos, embora sejam essas decisões indispensáveis. As definições político-

organizacionais devem ser o farol a iluminar o planejamento dos projetos 

estratégicos, os quais, certamente, ultrapassam a duração de mandatos de governo. 

Portanto, o planejamento adequado e as medidas para garantir a disponibilidade dos 

recursos como prioridade de Estado, são conquistas políticas imprescindíveis para 

que o Brasil tenha um programa espacial com estatura e credibilidade internacionais. 

(AMARAL 2011) 

Decorrente de inumeráveis fatores, mas principalmente à intermitência de 
projetos determinando a intermitência de encomendas, não logramos 
desenvolver uma indústria capacitada a dar suporte ao programa espacial. 
O máximo alcançado foi a capacitação de setores da indústria tradicional, a 
qual, em determinados momentos, episódicos, produziu alguns ítens de 
veículos lançadores, de satélites e de meios de rastreio. (AMARAL, 2011) 

Além do apresentado anteriormente, os benefícios do programa espacial não 

são divulgados, diminuindo o apoio da opinião pública, e tendo reflexos políticos pela 

dificuldade de captar apoio aos projetos. 

É interessante também observar alguns dados que evidenciam o alto valor 
agregado do produto espacial. Assim, calculando-se o valor agregado em 
reais por quilograma do produto final, obtém-se números como 0,30 para o 
produto agrícola, 10 para automóveis, 100 para eletrônicos, 1000 para 
aviões e 50.000 para satélites. (FILHO, et al 1999) 

O primeiro teste com o VLS-1 ocorreu em 02/11/1997, sendo batizado de 

Operação Brasil. Uma falha num dos motores do primeiro estágio fez com que o 

foguete decolasse sem alinhamento com a Torre Móvel de Integração (TMI) e após 

pouco mais de um minuto o mesmo foi destruído via comando do controle da 

missão. Junto com o foguete estava o SCD-2A, um satélite de coleta de dados, e 

não apenas uma carga teste. (ANTUNES, 2018) 

O segundo teste foi realizado dois anos depois, em 11/12/1999. Conhecida 

como Operação Almenara, esta tentativa também resultou em fracasso por conta do 

não funcionamento dos motores do segundo estágio do foguete. A carga principal, o 

satélite SACI-2 (Satélite de Aplicações Científicas), desenvolvido pelo INPE a fim de 

realizar experimentos com as cargas úteis nele embarcadas, também se perdeu. 

(ANTUNES, 2018) 
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Em 1999, foi lançado o CBERS-1, primeiro Satélite da série, lançado pelo 

foguete chinês Longa Marcha IV, da base de Taiyan, na China. No mesmo ano, 

firmou-se o Acordo-Quadro Brasil-Ucrânia sobre o Uso Pacífico do Espaço Exterior. 

(SILVA 2013) 

Em 2000, foi lançado do CLA o primeiro protótipo do foguete de sondagem 

VS-30/Orion, desenvolvido pela parceria Centro Aeroespacial Alemão – IAE, na 

operação denominada Pirapema. Em 2002, foram lançados mais um foguete do 

mesmo modelo e um novo foguete de sondagem VS-30.  

A parceria sino-brasileira criou também o programa “CBERS para a África” 
(CBERS for África) com distribuição de imagens a todos os países do 
continente africano. Em 2008, testou-se com sucesso a recepção de 
imagens do CBERS-2B na África do Sul e no Egito. E foram instalados 
siste- mas de processamento CBERS na Estação de Maspalomas, Ilhas 
Canárias, Espanha. Com relação à América Latina, planeja-se igualmente 
instalar uma antena de recepção das ima- gens do CBERS em Boa Vista, 
Roraima, a fim de dar cobertura à região do Caribe. (SILVA 2013) 

O terceiro teste, marcado para ocorrer em 25 de agosto de 2003, jamais 

chegou a acontecer, em vista da tragédia que se passou três dias antes no CLA, 

quando um dos motores do VLS-1, ainda alocado na base de preparação, entrou em 

ignição antes do previsto, destruindo a torre e matando os 21 funcionários do corpo 

técnico encarregado de montar o veículo, que naquele momento lá se encontravam. 

As cargas a serem transportadas, os satélites nacionais SATEC e UNOSAT-1, foram 

igualmente destruídas. A maior perda, mais do que o próprio foguete, foi a dos 

engenheiros, muitos dos quais tinham experiência acumulada por décadas na 

profissão. Logo, um capital humano de difícil e demorada substituição. (ANTUNES, 

2018) 

O fato de que cargas valiosas foram perdidas nas duas oportunidades não 

passou despercebido para Gouveia, que assim criticou a política de lançamentos 

com testes insuficientes: 

 No mundo todo, os primeiros lançamentos de qualquer foguete 
experimental, é feito com carga-útil técnica, buscando unicamente definir os 
parâmetros de vôo. Pela experiência do autor, que esteve em várias 
fábricas de foguetes nos EUA, são necessários entre cinco a dez 
lançamentos eminentemente técnicos para a definição do comportamento 
de um foguete. E só após os lançamentos qualificadores da 
operacionalidade do veículo, é que o mesmo pode ser considerado 
homologado, destarte, pronto para operar em qualquer situação. Mas, entre 
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nós, desde o primeiro lançamento, pretendeu-se que o VLS já era um 
foguete homologado e operacional, colocando um satélite na ogiva de cada 
um deles, o que se tornou muito, mas muito mais caro do que uma carga-
útil meramente técnica. (GOUVEIA, 2003, p.33) 

Destaca-se que distensão resultante do final da guerra fria não representou a 

abertura esperada para o aumento da cooperação internacional ao projeto brasileiro, 

pois mesmo tendo aderido aos tratados impostos pela comunidade internacional, o 

acesso às informações e tecnologias continuou sendo filtrado, especialmente pelo 

governo norte-americano.  

Por outro lado, o ambiente internacional de pesquisa passou a facilitar as 
associações entre países em projetos de cooperação, e a possibilitar aos 
programas civis um maior acesso a tecnologias desenvolvidas para os 
programas militares (como as imagens de sensoriamento remoto com alta 
resolução). (FILHO, et al, 1999) 

O cenário atual de cooperação com as potências espaciais, tem se mostrado 

fechado para o Brasil, devido aos interesses incompatíveis, segundo ensina:  

Os Estados Unidos e a Rússia não necessitam da cooperação para avançar 
seus programas espaciais de modo que eventual cooperação bilateral não 
se traduziria em contratos vantajosos para o Brasil. A Rússia mantém, 
desde 2003, acordo de cooperação com a França para utilização da base 
de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa, o que torna pouco atrativa 
para seu programa a base de Alcântara. Os Estados Unidos, por sua vez, 
manifestam oposição ao desenvolvimento de tecnologia de propulsão 
espacial pelo Brasil, conforme documento oficial publicado em 2011, após 
vazamento do escândalo wikiLeaks (AMARAL, 2011). 

Em janeiro de 2011, o site Wikileaks divulgou um telegrama confidencial 

enviado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos à embaixada, em 

Brasília, que afirma categoricamente que os Estados Unidos são contra o 

desenvolvimento de um projeto de lançador nacional brasileiro. Segundo o 

documento, projetos de cooperação espacial com o Brasil receberão apoio norte-

americano apenas se não resultarem na transferência de tecnologias de foguetes ao 

país (PASSOS, 2011).  

Em outro sentido, China e Índia apresentam motivação bélica para o 

desenvolvimento espacial, além de já disporem de programas espaciais abrangentes 

e não necessitarem da cooperação como forma de consolidar seus projetos. Pelo 

contrário, a ascensão brasileira ao mercado de lançamento de satélites tornaria o 

setor mais competitivo e desvantajoso para ambos os países. (AMARAL, 2011) 
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Ainda segundo o mesmo autor, a União Europeia não possui uma política de 

transferência tecnológica no setor de propulsão espacial e dispõe do bem localizado 

centro de lançamentos de Kourou, na Guiana Francesa, o que torna desnecessária 

a cooperação com o Brasil para uso do centro de lancamento de Alcantara. 

A Ucrânia apresentava, no início do século XXI, a possibilidade de 

cooperação mais adequada ao perfil brasileiro, tendo em vista que o país possui 

tecnologias avançadas de propulsão espacial, necessita de locação adequada para 

lançamento (não possui centro de lançamento nacional) e possui limitações 

orçamentárias que poderiam ser dirimidas com o compartilhamento de custos com o 

Brasil. Contudo, segundo o autor supracitado, os parceiros como a Ucrânia possuem 

grandes dificuldades de realizarem seus projetos com autonomia e capacidade 

financeira, conforme se verifica a seguir: 

A proposta de desenvolver em conjunto com a Ucrânia a próxima geração dos 

foguetes da série Cyclone apresenta-se ao Brasil como oportunidade privilegiada de 

contornar algumas restrições estabelecidas pelo MTCR à transferência de tecnologia 

espacial. Ao desenvolver conjuntamente a tecnologia, não há, a rigor, uma 

transferência, tendo em vista que o país torna-se participante do processo de 

produção. Todavia, é fundamental considerar que os Estados Unidos condicionaram 

seu apoio à ACS à autorização ao lançamento de seus equipamentos a partir de 

Alcântara, à não participação brasileira nesse projeto. (GAIERSKI, 2012) 

A cooperação limitada norteou o relacionamento do país com o exterior, com 

diversos tratados sendo cancelados ou então limitados, dificultando transferência 

tecnológica, conforme se percebe a seguir: 

O Brasil e a Ucrânia iniciaram os diálogos para a cooperação espacial em 
1997. Nesse ano, discutiu-se a proposta de consórcio para a exploração 
comercial do CLA com a participação das empresas ucranianas Yuzhnoye 
(projetos industriais) e Yusznyi (indústria de foguetes) e da empresa italiana 
Fiat-Avio (sistemas de propulsão aeroespacial) (Monserrat, 2004) 

Previa-se como primeiro cliente do consórcio a empresa norte-americana de 
telefonia Motorola. A empresa consultou o Departamento de Estado dos 
Estados Unidos e teve o acordo vetado. Além disso, o Departamento de 
Estado aconselhou o governo italiano a fazer o mesmo, sob o argumento de 
que a insistência brasileira no projeto VLS representava risco de 
proliferação missilística. Sob pressão, a Fiat-Avio desistiu da proposta e as 

negociações foram suspensas. (GAIESKI, 2011) 
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As dificuldades impostas pelas grandes potências mundiais foram um dos 

principais óbices que atrasam o desenvolvimento e prejudicam os esforços 

brasileiros para combinar a tecnologia nacional com a de outros países. 

As metas estabelecidas nos PNDAE e PNAE (2012-2021), muitas das quais 
dificilmente serão cumpridas, e a parceira malfadada com os ucranianos por 
meio da empresa Alcântara Cyclone Space (ACS) na construção do foguete 
Cyclone-4 (até a presente data, sem sucesso) somam-se a este fracasso, 
compartilhado por todas as instituições que englobam o SINDAE, mas 
especialmente pela AEB, que ainda não mostrou a que veio (ANTUNES, 
2018). 

Reconhecendo a inviabilidade de contrariar a posição norte-americana, o 

Brasil negociou com os Estados Unidos em 1999 o Acordo de Salvaguardas 

Tecnológicas (Technology Safeguard Agreement – TSA) com o intuito de receber o 

consentimento norte-americano para o lançamento de satélites de origem norte- 

americana, ou que possuíssem componentes norte-americanos, a partir de 

Alcântara. A negociação alcançou sucesso e o acordo foi assinado em maio de 2000 

e encaminhado para ratificação congressual. Diferentemente dos acordos típicos de 

cooperação tecnológica assinados pelo Brasil, o acordo de salvaguarda apenas 

 estabeleceu garantias de que a tecnologia estrangeira estaria segura contra acesso 

não autorizado em território brasileiro. (GAIESRKI, 2011) 

As operações no CLA só terão retorno econômico caso contem com a 
participação de satélites norte-americanos, que conformam quase 80% do 
mercado global. E esses satélites só poderão ser enviados ao Brasil sob 
garantias claras, garantidas por Acordo intergovernamental, de que as 
tecnologias neles embarcadas não seriam transferidas sem autorização. O 
Acordo de Salvaguardas do Brasil com os EUA contém cláusulas que, por 
força de sua finalidade, traduzem as exigências do lado detentor das 
tecnologias a serem protegidas. Não há, destarte, qualquer assimetria que 
atente contra o principio da igualdade entre os estados. (LAFER, 2001) 

Observa-se que o sucesso operacional de uma empresa binacional para 

lançamentos de satélites deve ofuscar o projeto VLS e torná-lo dispensável no ciclo 

de lançamento de satélites nacionais. Economicamente, seria recomendável o 

cancelamento do projeto e a aplicação dos recursos na área de desenvolvimento de 

satélites, onde o Brasil mantém menor defasagem tecnológica. Politicamente, a 

desistência definitiva do VLS representa o reconhecimento tácito do fracasso 

tecnológico nacional e da incapacidade brasileira de ascender ao nível de potência 

espacial. (GAIESKI, 2012) 

De 2003 em diante, os pequenos avanços no projeto do VLS-1 foram 



 

 

33 

interrompidos, devido a uma multiplicidade de problemas como: falta de recursos, 

envelhecimento dos componentes, falta de pessoal, dentre outros. O programa foi 

oficialmente cancelado em fevereiro de 2016. Após 32 anos de trabalho árduo para 

tentar colocar em funcionamento um veículo capaz de conferir autonomia ao país 

em um setor sensível, tanto a AEB como o DCTA parecem ter finalmente jogado a 

toalha. (MARCIANO, 2016) 

Por questões ideológicas, o projeto de de cooperação Brasil-EUA 

permaneceu congelado até 2019, quando voltou para a pauta de negociacão. 

Mesmo sem conseguir a ambicionada transferência de tecnologia, o governo 

brasileiro espera utilizar a área de lançamento e explorar economicamente a área. 

Segundo Gaierski, reconhecendo-se que os Estados Unidos possuíam 

motivação política e ferramentas eficientes para conter o desenvolvimento de um 

foguete espacial brasileiro, o Brasil deveria, a priori, desconsiderar a negociação de 

acordos de transferência tecnológica como estratégia política e redefinir os rumos do 

programa espacial considerando a intransigência internacional e os recursos 

tecnológicos de que dispõe atualmente.  

Na busca de novos caminhos, outros programas de cooperação internacional 

ocorreram com diversos países, em especial com a China e com a Europa: 

Em maio de 2009, Brasil e China firmaram Protocolo sobre continuidade, 
expansão e aplicações do Programa CBERS; e, em 2010, o Memorando de 
Entendimento, que define a política de dados para distribuição das imagens 
CBERS; o Memorando de Entendimento sobre a cooperação em 
sensoriamento remoto; e o Memorando sobre recepção e distribuição dos 
dados do CBERS-3. (SILVA, 2013) 

De 2004 a 2007, no contexto da cooperação com a Alemanha, o VSB-30 
efetuou quatro voos, dois a partir do território brasileiro e dois de centro de 
lançamento da Suécia. Em 2007, lançou-se o foguete VS-30, levando a 
bordo experimentos tecnológicos argentinos, além de um Sistema de 
Posicionamento Global (GPS) experimental da Universidade do Rio Grande 
do Norte. O projeto, no entanto, foi suspenso pela parte alemã. A 
expectativa brasileira é que ele seja retomado. (SILVA, 2013) 

Conforme foi demonstrada na história do desenvolvimento espacial brasileiro, 

ocorreram alguns problemas por falta de um órgão unificador para os projetos 

espaciais do pais, o que provocou o emprego de recursos para projetos paralelos.  
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O primeiro problema é a fragilidade do nosso sistema de administração do 
programa espacial. A estrutura que deveria dirigir o programa como um todo 
está distribuída em vários órgãos, sem coordenação, agindo de forma 
dispersa, com ações e projetos superpostos e, em muitos casos, até, 
conflitantes. (AMARAL, 2011) 

O objetivos propostos na MECB não foram todos atingidos devido a uma série 

de problemas. O Brasil, que dependia da tecnologia espacial para garantir o 

cumprimento de sua agenda de interesses, e que almejava entrar no clube dos 

grandes, teve seu projeto atrasado. O fracasso com o VLS, provavelmente o golpe 

mais duro dentre todos os percalços enfrentados desde que a missão foi traçada, 

pode ser sintomático da inexistência no Brasil de um verdadeiro Programa Espacial, 

pelo menos não com as características observadas nas potências do ramo. 

(ANTUNES, 2018) 

Embora o projeto brasileiro priorize os lançadores, e o autor considera 

fundamental dominar a tecnologia de propulsão, os investimentos e as 

preocupações foram desviados para a fabricação de satélites. Nessa área, nos 

remetemos grandes recursos para outros países, para a China, no Programa 

CBERS, e para os EUA, para lançamento dos SCD, e, ainda, para a cooperação 

com a Estação Orbital. (AMARAL 2011) 

Ainda, o projeto espacial brasileiro não possui um estudo sobre taxa de 

retorno, uma vez que os valores despendidos pelo aluguel e compra de tecnologias 

fica absorvido como custo Brasil, e poucos projetos comerciais advém das 

pesquisas nacionais ou são exportadas. 

 Isso sem considerar as possibilidades de economia e aumento de produção 

em diversos setores, com a utilização de melhor planejamento meteorológico no 

caso da agricultura, ou mesmo com a previsão mais detalhada de catástrofes 

naturais, como se percebe em outros países: 

Alguns estudos realizados pela NASA verificaram taxas de retorno 
associadas aos investimentos nos programas espaciais da ordem de 7 para 
1. Similarmente, estudos da agência espacial européia, a ESA, que 
avaliaram os retornos sobre os recursos despendidos em contratos 
industriais, indicaram taxas de 3 para 1. Reportando-nos ao exemplo das 
previsões do tempo, estimativas sobre o valor potencial da informação 
meteorológica no setor agrícola brasileiro indicam um impacto da ordem de 
2 bilhões de dólares ao ano. (FILHO, et al, 1999) 
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Ao contrário, estudos ponderam que é possível que os setores industriais se 
engajem na agenda de incremento da inovação tecnológica do parque 
produtivo. Entretanto, a questão não é tão simples, pois é necessário 
construir sinergias entre setores que se antagonizaram há muito. 
Experiências de parcerias entre o setor produtivo já existiram e existem no 
Brasil. Basta lembrar da atuação do setor produ- tivo estatal em conjunto 
com universidades e centros de pesquisa estatais. (VERONESE, 2005) 

Um outro exemplo, ainda na esfera das informações meteorológicas mas 
fora do contexto militar, costuma também ser lembrado com freqüência: há 
alguns anos, em resposta a uma falha de um dos satélites do sistema 
Meteosat que iria comprometer a cobertura da Europa, foi deslocado para 
aquela região o satélite situado sobre o Atlântico Sul, com evidentes 
prejuízos para o Brasil e seus vizinhos. (FILHO, et al, 1999) 

O benefícios indiretos trazidos pelas pesquisas brasileiras na área espacial 

têm conseguido pouca expressão para o fomento da cultura de inovação tecnológica 

da indústria brasileira, diante do afastamento da comunidade científica com o 

mercado. Isso é influenciado pela concorrência de muitos produtos estrangeiros já 

testados, como no caso de satélites e materiais, devido ao custo dos produtos de 

desenvolvimento e fabricação nacionais, conforme se percebe nos seguintes 

fragmentos: 

Além dos benefícios diretos mensurados pelo mercado, há que se lembrar 
os benefícios indiretos que se materializam de diferentes formas, como os 
benefícios comerciais (o selo da qualidade espacial) e tecnológicos (os spin-
offs, e os spill-overs) auferidos pelas empresas participantes dos programas 
espaciais, ou aqueles decorrentes da utilização indireta da informação 
espacial, como no caso da utilização, em modelos de previsão numérica do 
tempo, de parâmetros meteorológicos inferidos a partir de imagens de 
satélites. (FILHO, et al, 1999) 

De acordo com o relatório de 2013 da Associação da Indústria de Satélites 
(SIA, da sigla em inglês), o conjunto completo da economia relacionada ao 
setor espacial engloba as atividades da indústria de telecomunicações e 
espacial. Assim, os valores totais do setor, em 2012, representaram algo em 
torno de $4,9 trilhões de dólares, sendo a indústria espacial, 
especificamente, responsável por $304,31 bilhões de dólares e desses, 
$190 bilhões representando a indústria de satélites. (MACHADO, 2014) 

Outro fator importante é ligado a inexistência de um complexo de empresas 

projetistas e fabricantes dedicadas ao setor espacial. No caso dos veículos 

lançadores, por exemplo, uma única entidade, o IAE, cuida ao mesmo tempo de 

projetos, fabricação própria e compartilhada com empresas e operação dos 

equipamentos espaciais. Relativamente ao VLS e seus seguidos protótipos, o DCTA 

viu-se na contingência de assumir o papel de integrador, obrigando-se a 

desempenhar funções estranhas ao seu destino institucional de explorar, 

desenvolver tecnologias e estimular a indústria nacional a capacitar-se para 

produzir, como, por exemplo, fabricar sistemas aeroespaciais, com inevitáveis 
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prejuízos à inovação e ao controle de qualidade. (AMARAL, 2012) 

Os fracos investimentos brasileiros na área de educação e de pesquisa tem 

reflexo direto na área espacial, pois é exigida alta qualificação da mão de obra para 

o trabalho na indústria espacial. O estímulo e importância dada ao programa 

espacial brasileiro não tem estimulado uma massa crítica de jovens para 

interessarem-se na área, conforme fica evidenciado: 

Viram-se também ali os efeitos de uma política de baixos salários, de falta 
de reposição de pessoal para substituir os aposentados, o congelamento do 
quadro técnico, a não contratação de novos profissionais, como o Programa 
exigia para intensificar-se. (SILVA, 2013) 

O reflexo dos investimentos em atividades espaciais sobre a mão- de-obra 
merece também uma breve consideração. Estima-se na Europa que para 
cada 65 mil dólares anuais despendidos em um contrato industrial gera-se 
um emprego direto na indústria espacial. Esse efeito multiplica-se ao se 
considerar os empregos indiretos. Saliente-se a alta qualificação do posto 
de trabalho aqui considerado, que, além do valor econômico intrínseco, 
representa um importante estímulo aos jovens em fase de definição 
profissional. (FILHO, et AL, 1999) 

Em entrevista a um blog especializado no tema, o engenheiro do ITA, Cleber 

Toss Hoffmann, quando perguntado sobre o atual estágio do PEB, resume a 

questão da seguinte forma: Minha sensação é a de que o Programa Espacial 

Brasileiro teve seu ponto máximo na MECB, porém, devido às dificuldades em 

projetos espaciais, muitos pesquisadores acabam se desmotivando. Também a 

burocracia faz com que muitas vezes a política prevaleça em relação à técnica, 

dando margem à casos de corrupção. (FALCÃO, 2014)  

Além disso, Machado (2014) aponta que existe uma crise na conexão entre o 

desenvolvimento de projetos estratégicos para o país e os entes envolvidos no 

planejamento e na execução dos mesmos. Em termos gerais, cada órgão que 

percebe um projeto como sendo necessário enseja esforços para realizá-lo, mas é 

preciso melhorar a ligação com projetos similares ou mesmo o enquadramento deste 

na lógica nacional. Nesse sentido, a criação de um conselho específico para tratar 

das questões espaciais deve ser orientado explicitamente a romper o isolamento das 

atividades espaciais com relação aos demais projetos nacionais de defesa e de 

desenvolvimento.  
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Tornar a política espacial um tema de importância nacional depende de 

integrar o planejamento desse setor ao conjunto das ações da grande estratégia 

nacional. Para fomentar a criação de infraestrutura espacial e para corrigir o 

problema referente aos recursos orçamentários, duas medidas adicionais poderiam 

ser tomadas: (i) retomar o vínculo direto da AEB com a Presidência da República; e 

(ii) ampliar as funções da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (MACHADO, 

2014).  

No campo militar, o Brasil comprometeu-se a não produzir mísseis balísticos 

intercontinentais, conforme os tratados internacionais aderidos pelo país. Contudo, a 

dependência de outras nações para o lançamento de sensores e estabelecimento 

dos diversos tipos de sinais e informações é outro grande problema ainda não 

superado pelo programa espacial brasileiro, que já produziu alguns satélites de 

monitoramento climático, televisionamento e de posicionamento, sem contudo atingir 

todos os domínios para o controle da segurança do país. 

As situações de conflito militar, ou mais genericamente de 
excepcionalidade, ilustram claramente mais um importante aspecto 
estratégico das atividades espaciais. A imprensa mundial comentou 
largamente, à época, a intensiva utilização das imagens de satélites durante 
a Guerra do Golfo, a que se atribuiu importante papel na definição rápida do 
conflito. Um outro episódio, embora mais antigo, tem especial apelo para 
nossa comunidade: durante a Guerra das Malvinas, o Brasil perdeu acesso 
a informações de satélites do sistema meteorológico mundial, sonegadas à 
América do Sul como forma de privilegiar os ingleses em relação aos 
argentinos. (FILHO, et al, 1999) 

As implicações geopolíticas que gravitam ao redor do assunto são notáveis e 

potencialmente mais complexas do que aquelas ligadas aos outros ramos da MECB 

previamente analisados. Um foguete não só é uma tecnologia dual, ou seja, que 

pode ser tanto um veículo como uma arma a depender da carga transportada 

(ogiva), mas o seu domínio pode transformar um centro de lançamento estratégico 

(e até mesmo invejado pela sua posição geográfica privilegiada, como é o de 

Alcântara), ainda que periférico no que tange à capacidade e número de 

lançamentos, em um capaz de, eventualmente, rivalizar com outros de nações mais 

desenvolvidas, igualmente participando de um mercado lucrativo como o de voos 

espaciais. (ANTUNES 2018) 

Na virada do século XXI, durante a visita ao Brasil do então Presidente dos 
EUA, Bill Clinton, a AEB e a NASA firmaram acordo, estabelecendo o 
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ingresso do Brasil como 16 país membro da Estação Espacial Internacional 
(ISS), projetada pelos EUA com a participação de vários países: Rússia, 
Japão, França, Espanha, Itália, Suíça, Noruega, Dinamarca, Alemanha, 
Suécia, Bélgica, Países Baixos, Reino Unido e Canadá. Mas o Brasil 
acabou desistindo de participar da ISS, preferindo colocar seus recursos 
nos projetos do Programa Espacial Brasileiro. (SILVA, 2013) 

Em outras palavras, a posse de um veículo lançador próprio em um programa 

espacial marcado pela perenidade de suas ações possibilita a colocação da 

importância de um centro de lançamento em bases superiores1. (ANTUNES, 2018) 

Ainda, merecem destaque as dificuldades sócios ambientais sempre 

utilizadas como ferramenta ideológica, tal como apontadas no Centro de Alcântara, a 

seguir descrito: 

O Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), feito pelo 
INCRA, colocava toda a área destinada ao CEA (62 mil hectares) como 
área quilombola, e para os lançamentos, cerca de 9.000 hectares, que 
corresponde à base militar. O Ministério da Defesa entrou com recurso 
contra o RTID, em 2009/10, e o assunto está sendo analisado pela 
Advocacia Geral da União. (SILVA, 2013) 

Segundo Gaierski, estratégia norte-americana de impedir o desenvolvimento 

de um foguete lançador brasileiro pode ser compreendida a partir de ao menos 

quatro elementos:  

- América Latina permanece uma área livre de mísseis-balísticos, de modo 

que a emergência do Brasil como potência espacial estabeleceria nova relação de 

forças no continente americano;  

- O Brasil está tecnologicamente distante de alcançar êxito na construção do 

seu foguete espacial sem apoio internacional, o que torna o embargo à venda de 

alguns componentes-chave plenamente capaz de paralisar o setor espacial 

brasileiro;   

- Os vínculos do PEB com órgãos militares ainda suscitam desconfianças 

                                            
1
 Conforme Antunes esclarece: Com isso queremos apenas apontar a questão técnica que perpassa 

uma tecnologia dual. Não é intenção deste artigo com esta frase dar a entender que o Brasil procura 
produzir mísseis. Em relação a isso, aliás, é necessário lembrar que em 1995 o país adentrou o 
MTCR (Missile Technology Control Regime) reafirmando o seu compromisso com o uso pacífico das 
tecnologias espaciais. O componente estratégico de um artefato como um veículo lançador e o 
ambiente anárquico e incerto no qual se estabelecem as relações internacionais servem, contudo, 
para fazer com que, a despeito da presença de organizações multilaterais que tentam dirimir as 
tensões. 
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quanto aos objetivos brasileiros de longo prazo;   

- A abertura de precedentes pela concessão das licenças de exportação de 

tecnologias sensíveis ao Brasil enfraqueceria o MTCR em decorrência de demandas 

de outros países por acordos semelhantes.   

No âmbito tecnológico, a principal defasagem do Brasil perante as demais 

nações está na área de veículos lançadores. Até hoje não há um veículo lançador de 

satélites nacionais, nem um veículo movido a motor foguete líquido com tecnologia 

suficientemente madura. Isso faz com que a arrecadação nacional no setor de 

espaço seja aquém do que poderia ser, tendo em vista as vantagens geográficas do 

país. Com um VLS nacional, o Brasil poderia realizar lançamentos de satélites para 

empresas privadas e nações amigas, utilizando a base do CLA, trazendo 

arrecadação para o país e para o PEB.  

O motor foguete líquido permitiria grandes avanços na área de controle de 

foguetes, possibilitando inclusive o projeto de pouso de um estágio do veículo, 

trazendo economias para o lançamento, possibilitando ao Brasil apresentar preços 

competitivos perante o mercado internacional de lançamentos. As vantagens 

militares dessas tecnologias são imediatas, sendo a mais evidente o 

desenvolvimento de um ICBM com empuxo controlado, fundamentais para a 

soberania e capacidade diplomática de uma nação atualmente. 

No Brasil, no período Lula (2003-2010) a indústria de defesa teve 

desempenhos melhores que nos posteriores. O avanço no setor aeroespacial 

ocorreu até meados do primeiro governo da Presidenta Dilma Rousseff, quando 

algumas empresas estratégicas entraram em crise, e, principalmente a partir de 

2013, quando diversos projetos de modernização da defesa foram parcial ou 

totalmente paralisados, inclusive na área aeroespacial. (FREITAS, 2018) 

Havia uma expectativa de que a retomada do desenvolvimento de forma mais 

autônoma, somadas às iniciativas de cooperação Brasil-Argentina, poderia 

contemplar mais áreas e abranger mais países. Apesar das grandes potências 

dominarem o campo de produção científica e tecnológica do setor espacial, é fato 

que ambos os países dispõe de experiências de sucesso e a autonomia produtiva 
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nas quais começam a se tornar realidade capaz de transbordar para as iniciativas de 

integração. (FREITAS, 2018)  

Nos últimos anos, tanto Brasil quanto a Argentina procuraram diversificar as 

parcerias, priorizando outros países da região, contudo, as parcerias extrarregionais 

foram mais intensificadas. O Brasil, a partir do governo de 2017, têm se aproximado 

mais claramente dos interesses dos Estados Unidos na área espacial. 

Especialmente após o fracasso da parceria com a Ucrânia (que entra em crise com 

o início da Guerra Civil ucraniana em 2011 e se encerra definitivamente em 2015), 

onde os programas que não foram abandonado, tiveram que ser reformulados.  

 

2.2. Os óbices no desenvolvimento do setor nuclear, no século XXI. 

Na área nuclear, alguns projetos estratégicos foram apoiados pelos governos 

brasileiros no século XXI. Os programas de enriquecimento de Urânio e do 

submarino nuclear tiveram aporte de recursos, ainda que irregulares, e chegou-se a 

planejar a ampliação da estrutura eletronuclear brasileira. Contudo, diversos óbices 

prejudicaram os avanços do país nessa área tecnológica. 

Para entender o vigor com o qual o Brasil buscou desenvolver o ciclo de 

combustível nuclear independente não deveriam se esquecer de olhar para o 

passado do país. A concepção de que países tecnologicamente avançados tentam 

negar tecnologia aos países em desenvolvimento encontra-se no cerne do 

pensamento brasileiro. Os problemas que o Brasil enfrentou com a importação de 

combustível nuclear e de tecnologia nuclear algumas décadas atrás ainda afetam 

atualmente as posições do país sobre as questões nucleares. (KASSANOVA, 2016)  

Os EUA desempenharam papel importante durante toda a evolução do 

projeto nuclear brasileiro, conforme estudado. Motta, 2010, ao entrevistar o Gen Otto 

Oscar Bellas Falcão, destaca que o interesse norte americano em controlar o 

desenvolvimento brasileiro não se limitava somente ao campo nuclear, pois os 

avanços nessa área implementam a modernização de todo parque industrial do país. 

O campo nucler é permeado por todas as outras tecnologias convencionais, tais 

como mecânica, elétrica, comunicações, de controle e outras. No Caso da 
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mecânica, ela mudaria todos os padrões da indústria nacional e do parque industrial. 

Isso causaria prejuízo para os interesses norte-americanos, segundo o autor.  

Ainda, segundo o General citado, algumas ações muito prejudiciais ao 

programa nuclear nacional, como a venda de nossa única fabrica de grafite e pilhas 

a uma multinacional americana, durante o Governo Collor, foi decisão classificada 

como desastrosa para o nosso avanço na área, pois a fábrica foi fechada e resultou 

em maior dependência externa. (MOTTA, 2010) 

Conforme afirma Kassanova, 2014, ao chegar à presidência em 2003, Luiz 

Inácio Lula da Silva voltou a enfatizar a importância do programa do submarino 

nuclear. Do ponto de vista político, o endosso de Lula ao programa do submarino 

nuclear eliminou em parte a mancha deixada pelo regime militar. Projetos ligados à 

ditadura militar costumavam ser vistos de forma negativa; considerando que Lula 

não tinha um passado militar, seu apoio significou muito.  

A política nuclear defendida pelo governo Lula visava a uma estratégia de 

qualificação nacional, com finalidade pacífica. Esse governo teria percebido que o 

caminho de inserção para um país intermediário que busca aumento de autonomia 

não pode prescindir do desenvolvimento nacional em áreas estratégicas como a 

nuclear. Internamente, a complexidade tecnológica dinamizaria o setor produtivo 

contribuindo, também, para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Externamente, o alcance de excelência em um setor de ponta, sobretudo quando 

sensível, chamaria a atenção quer dos países desenvolvidos, quer daqueles em 

desenvolvimento, conferindo prestígio e respeito frente aos primeiros, e liderança na 

área diante dos demais, sempre que a postura política assumida estivesse em 

conformidade com as regras internacionais para a área. (CARPES, 2012) 

Vale lembrar, segundo a autora, que o governo Lula recebeu como herança 

50 anos de pesquisa e conquistas no setor, um patrimônio que para ser mantido 

precisa de uma política de investimento e planejamento específica. Para um governo 

com uma visão autonomista de sua inserção internacional, tais conquistas 

precisariam ser elevadas à condição de política de Estado, pois, ainda que esse 

governo tenha dado maior atenção à questão, seria reconhecido que haveria muito a 

se fazer.  
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Segundo Kassanova, engenheiros da Marinha, em 2005, e uma empresa 

especializada na construção de componentes pesados para equipamentos militares 

— a Nuclebrás Equipamentos Pesados SA (NUCLEP) — fabricaram um vaso de 

pressão do reator para a instalação no protótipo terrestre do reator do submarino.  

Lula aprofundou o seu apoio ao programa do submarino no segundo 

mandato. Em 2007, o Presidente visitou o Centro Experimental de Aramar, 

juntamente com o responsável pelo programa original de enriquecimento da 

Marinha, Othon Pereira da Silva. O Centro Experimental de Aramar, situado em 

Iperó, abriga instalações ligadas ao ciclo do combustível nuclear e faz parte do 

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, CTSMP. Lula anunciou que 

autorizaria o equivalente a US$ 63 milhões por ano (R$ 1 bilhão pelo prazo de oito 

anos) para a revitalização do programa. A Marinha acolheu com satisfação os 

recursos prometidos, que seriam além do orçamento do programa. (KASSANOVA, 

2014) 

A retomada do programa nuclear ocorreu num quadro de fortalecimento do 

Ministério da Defesa na gestão de Nelson Jobim (2007-2011), depois de vários 

ministros enfraquecidos. O novo ministro impôs como pré-condição para 

investimentos nas Forças Armadas a elaboração da END, que ganhou a forma de 

projeto lei em 18 de dezembro de 2008. A estratégia colocou entre suas diretrizes o 

fortalecimento de três setores de importância estratégica – o espacial, o cibernético 

e o nuclear. (FILHO, 2012) 

 Ao mencionar a hierarquia dos objetivos estratégicos e táticos da Marinha, 
ela defendia que “para assegurar o objetivo de negação de uso do mar, o 
Brasil contará com força submarina de envergadura composta de 
submarinos convencionais e de submarinos de propulsão nuclear” e 
anunciava que o país iria acelerar “os investimentos e as parcerias 
necessárias para executar o projeto do submarino de propulsão nuclear”. 
(FILHO, 2012) 

Em setembro de 2008, o Brasil estabeleceu a Coordenadoria Geral do 

Programa para o Desenvolvimento do Submarino de Propulsão Nuclear, com um 

orçamento anual de US$ 250 milhões. Em dezembro, o Brasil e a França assinaram 

um acordo de cooperação para desenvolver submarinos convencionais e nucleares. 

Nos termos do acordo, o Brasil e a França construiriam quatro submarinos diesel-

elétricos, e a França prestaria assistência no desenvolvimento dos componentes não 

nucleares de um submarino a propulsão nuclear. De acordo com dados estatísticos 
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oficiais, em 2008, o governo brasileiro autorizou aproximadamente US$ 300 milhões 

para a construção de um estaleiro e de uma base naval para submarinos 

(KASSANOVA, 2014). 

Em agosto de 2012, o governo criou uma empresa pública, a Amazônia Azul 

Tecnologias de Defesa (Amazul) para desenvolver um submarino nuclear. E, em 

março de 2013, a presidente Dilma Rousseff inaugurou o estaleiro naval para 

construção dos submarinos convencionais e, ulteriormente, submarinos nucleares. 

Uma empresa conjunta de construção, a Itaguaí Construções Navais, formada pelas 

empresas Odebrecht, do Brasil, e DCNS, da França, assumiriam os projetos. 

(KASSANOVA, 2014) 

A parte mais intrigante do programa do submarino nuclear do Brasil é o 

componente que se encontra fora da cooperação entre o Brasil e a França, ou seja, 

o reator de propulsão naval a ser construído pelos brasileiros. O reator deveria 

entrar em operação em 2014. Engenheiros navais estavam trabalhando em um 

protótipo de reator nuclear para propulsão naval no Centro Tecnológico da Marinha 

na Universidade de São Paulo. Segundo a imprensa e especialistas brasileiros, esse 

protótipo será instalado em um casco de 9,8 metros, adaptado para um sistema do 

tipo PWR (pressurized water reactor, reator de água pressurizada). (KASSANOVA, 

2014) 

Do ponto de vista da não proliferação, a escolha do tipo de combustível a ser 

utilizado no submarino nuclear foi importante.  

Os submarinos nucleares podem funcionar com urânio pouco enriquecido 
(LEU), com urânio enriquecido a até 19,9%, ou com urânio altamente 
enriquecido (HEU), isto é, enriquecido a no mínimo 20%. Tudo indica que o 
Brasil irá propulsionar seus submarinos com combustível produzido a partir 
de urânio enriquecido a 18–19%, número mencionado em uma entrevista 
realizada há alguns anos pelo presidente da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) do Brasil. Por uma questão de princípio, os especialistas 
técnicos brasileiros enfatizam que é direito soberano do Brasil decidir que 
tipo de combustível será usado. (KASSANOVA, 2014) 

Kassanova esclarece que a Marinha enriquece urânio a 5% no Centro 

Experimental de Aramar em Iperó. No entanto, segundo a Eletronuclear, empresa 

brasileira que constrói e opera usinas de energia nuclear, se o Brasil viesse a 

solicitar, operações relacionadas com o enriquecimento de urânio a até 20% 
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poderiam ser autorizas pela Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e 

Controle de Materiais Nucleares (ABACC) e pela Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA) no âmbito de acordos especiais de salvaguardas. Essas operações 

ocorreram em algumas ocasiões para produzir combustível para o reator de 

pesquisa IEA-R1 no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) do 

Brasil.  

A Marinha aluga a tecnologia de enriquecimento de urânio da empresa estatal 

Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que supervisiona o ciclo do combustível nuclear 

civil, para uso na Fábrica de Combustível Nuclear em Resende (INB Resende). 

(KASSANOVA, 2014) 

Segundo KASSANOVA (2014), a situação do programa nuclear no Brasil é a 

seguinte: 

Atualmente, o Brasil realiza a mineração e moagem de urânio, produz 

combustível nuclear, opera duas usinas nucleares e está construindo uma terceira 

usina. A Marinha do Brasil é fundamental na área nuclear. A Marinha desenvolveu a 

tecnologia de conversão e enriquecimento de urânio e, desde o fim dos anos 1970, 

vem trabalhando no desenvolvimento de um submarino de propulsão nuclear.  

A rivalidade com a Argentina foi um dos fatores que impulsionaram o 

programa nuclear do Brasil. Hoje, os dois países trabalham em conjunto em um 

regime de salvaguardas nucleares bilateral para comprovar a natureza pacífica de 

suas atividades nucleares.  

O Brasil não assinou o Protocolo Adicional da AIEA sobre salvaguardas 

nucleares, primordialmente porque reluta em aceitar obrigações adicionais de não 

proliferação enquanto os Estados com armas nucleares não realizarem progresso 

significativo em relação ao desarmamento nuclear.  

Demonstrando o potencial de Brasília para desempenhar papel ativo na 

política nuclear global, o Brasil e a Turquia persuadiram o Irã a assinar uma 

declaração conjunta em 2010, descrevendo uma troca de combustível nuclear, 

embora o acordo não tenha dado resultado. (KASSANOVA, 2014) 
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Apesar desses progressos, o projeto brasileiro de desenvolvimento do setor 

nuclear enfrenta diversos óbices, resultados de fatores nacionais e internacionais 

que condicionam sua evolução. 

O programa nuclear brasileiro sintetiza as pretensões nacionais, 

estabelecidas com base nas possibilidades de inserção externa do Brasil num 

contexto mundial de competição e assimetrias de poder. Dentre os objetivos gerais 

do Programa, buscava-se: a) completar a matriz energética nacional; b) fomentar as 

pesquisas e atividades nucleares com aplicação na indústria, agricultura e meio 

ambiente, e medicina; c) realizar todas as etapas do ciclo combustível em solo 

nacional diminuindo a vulnerabilidade externa na matéria, possibilitando, no longo 

prazo, o ingresso no mercado exportador de urânio enriquecido; e d) adquirir 

prestígio e respeito internacional. (CAPES, 2012) 

Com a assinatura do TNP em 1998, e acompanhando as diversas mudanças 

observadas no cenário econômico mundial com o final da Guerra Fria, o programa 

nuclear brasileiro passou a ser desenvolvido em uma nova conjuntura, conforme 

visto anteriormente. Assim, fatores externos como a maior fiscalização internacional, 

as condicionantes internas como o orçamento governamental variável e a 

insegurança politica resultante da instabilidade politica interna, resultaram em fases 

de euforia e de depressão, e marcaram o desenvolvimento da área nuclear 

brasileira.  

Outros países do terceiro mundo, além do Brasil, reduziram seus 

investimentos na área nuclear na década de 90, ainda influenciadas pelo desastre 

nuclear de Chernobyl e a impressão de paz mundial que poderia ser imposto pela 

potência hegemônica. 

Segundo CARPES, em 2001, quando dos atentados de 11 de setembro 2001, 

a política internacional para áreas duais como a nuclear foi recrudescida. Sobretudo 

os EUA assumiram uma postura mais ofensiva utilizando o recém criado Protocolo 

Adicional ao TNP como instrumento de ampliação do controle sobre as atividades 

nucleares nos países signatários do Tratado. Em razão da polêmica que o cercou, a 

aprovação do Protocolo se deu em duas partes. A primeira, esvaziada de reações 

contrárias, começou a vigorar já em 1993. A segunda, que levou o nome de 
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Protocolo Adicional ao TNP, foi aprovada somente em 1997, não sendo sua 

assinatura compulsória aos membros do TNP e os termos da ampliação das 

salvaguardas e competências da AIEA debatidas caso a caso com os países que a 

ele aderiram.  

Dentro dessa linha, a autora destaca que, além de fiscalizar as atividades 

nucleares declaradas, pretendia-se detectar a existência, ou não, de atividades não 

declaradas. Não se tratava mais de dizer se as instalações estavam operando 

dentro dos padrões estabelecidos internacionalmente, mas de concluir se a conduta 

pacífica declarada por determinado país estava em conformidade com as atividades 

nucleares ali encontradas.  

Ainda dentro da contextualização internacional, Carpes destaca que no Brasil, 

os mesmos argumentos utilizados nas décadas anteriores para rechaçar o TNP, 

reapareceram para defender a não adesão ao Protocolo Adicional. Pelo seu caráter 

restritivo em matéria tecnológica e por afrontar a soberania nacional, o Protocolo 

constitui ainda hoje o único documento ao qual o Brasil não se submeteu. A 

condição brasileira alegada para a não adesão e para uma possível assinatura 

futura, é que o país seja considerado como um detentor prévio de tecnologia 

nuclear, o que asseguraria a possibilidade de dar continuidade às suas pesquisas 

mesmo sendo membro do Protocolo.  

Na área nuclear se esperavam grandes benefícios com a participação 

brasileira no TNP. Contudo, a distensão resultante do final da guerra fria não 

representou a abertura esperada para o aumento da cooperação internacional ao 

projeto Brasileiro, pois mesmo tendo aderido aos tratados impostos pela 

comunidade internacional, o acesso às informações e às tecnologias continuaram 

sendo filtradas, especialmente pelo governo norte-americano. A cooperação limitada 

norteou o relacionamento do país com o exterior, com diversos tratados sendo 

cancelados ou com limitacões de transferência tecnológica, conforme se percebe a 

seguir: 

Os EUA prometiam ao Brasil que, em troca da assinatura e ratificação, 
teríamos facilidades de acesso à tecnologia nuclear para fins pacíficos. 
Esse é o contexto do tratado bilateral firmado com os Estados Unidos. 
Contudo, assevera-se que é de desconhecimento público se efetivamente 
está em curso a transferência de tecnologias ou o acesso a elas. A questão 
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das inspeções da AIEA leva a crer que não. (GUIMARAES, 2005) 

Ao se vislumbrar um cenário de relativo isolamento internacional, de 

restrições de acesso a mercados e investimentos, que comprometessem seu 

objetivo de contínua melhoria das relações com os Estados Unidos a fim de isso nos 

favorecer na inserção em um mundo globalizado, mais a crença na transferência de 

tecnologia sensível, o Presidente F H Cardoso, e não necessariamente os EUA, via 

a questão do TNP como um obstáculo a ser superado. (GUIMARAES, 2005)  

A entrada para o TNP era como uma demonstração de boa vontade do Brasil 

em eliminar uma posição de política externa que era de divergência com os norte-

americanos. Nisso reside a importância de entender o papel do TNP nas 

transformações da política externa brasileira em direção a um idealismo e a um 

alinhamento não-automático, mas utópico, no sentido de acreditar que ganharíamos 

concessões dos detentores do poder mundial apenas com gestos de boa vontade 

que diminuam nossos próprios atributos de poder. (GUIMARAES, 2005) 

A não-proliferação nuclear é um componente da grande estratégia e da 

geopolítica norte-americanas que visa evitar o surgimento de fontes 

potenciais de riscos para os EUA ou um condomínio de poder que desafie 

sua atual liderança nas relações internacionais. Nesse sentido, de forma 

sutil, legitima-se o direito de determinadas nações utilizarem e aprimorarem 

os arsenais atômicos, o que é vedado às demais. (GUIMARAES, 2005) 

Ainda que em 2004, a imprensa nacional e internacional tenha tentado 

polemizar o anúncio brasileiro sobre a entrada em funcionamento da usina de 

Resende (INB), criando uma falsa polarização frente aos EUA e aos inspetores da 

AIEA, a resposta internacional relacionada ao tema não foi negativa. Durante os 

anos de 2004 e 2005, a CNEN negociou com a AIEA os termos da vistoria às novas 

unidades da INB, o que culminou com a assinatura de um Acordo de Salvaguardas 

sobre as atividades de enriquecimento de urânio de Resende. (CAPES, 2012) 

Segundo CAPES, o suposto contencioso entre o Brasil e a Agência foi 

conseqüência da ausência de termos claros sobre o tipo de inspeção que seria 

realizada, o que fez com que o país não permitisse a visitação. Tratou-se não de 

uma obstrução do trabalho da Agência sugerindo a presença de atividades bélicas 

nas unidades, como quis a imprensa norte-americana, mas da preservação do 
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segredo industrial uma vez que a tecnologia utilizada pelo Brasil foi desenvolvida 

pelo país. Findas as especulações e uma vez em posse do Acordo, a unidade de 

Resende passou a estar aberta às inspeções e o país em dia com as demandas 

internacionais para a utilização pacífica da tecnologia nuclear.  

Diante dessa trajetória, Capes concluiu que a opção pelo exercício de uma 

política externa pautada na negociação e em conformidade com os valores 

ocidentais - ainda que contestadora das assimetrias de poder - contribuiu para que a 

contrapartida internacional à opção brasileira em matéria nuclear seja positiva. 

Torna-se assim possível realizar o interesse nacional de valorização externa 

ampliando o espectro de poder possuído, mesmo em áreas sensíveis, sem com isso 

ser considerado uma ameaça à ordem internacional. Como no governo Geisel, se 

pode supor que futuras reações negativas à opção brasileira se dêem em torno de 

disputas comercias, por reservas de mercado, caso a participação do país no 

mercado exportador de urânio enriquecido se consolide. 

Por uma questão de princípio, o Brasil reluta em aceitar quaisquer medidas 
adicionais de não proliferação enquanto os Estados nucleares não 
realizarem progresso significativo em relação ao desarmamento nuclear. Ao 
se opor ao Protocolo Adicional da AIEA, o Brasil demonstra a sua objeção à 
ordem nuclear global que promove “proliferação demais e desarmamento de 
menos”. Como a maior parte dos Estados sem armas nucleares, o Brasil 
detesta o fato de que os “que não têm” armas nucleares sejam os que 
tenham de adotar outras medidas de não proliferação mais rigorosas, 
enquanto os “que têm” armas nuclearem continuam a manter armas 
nucleares como parte integrante de suas estratégias de defesa e segurança 
nacional (KASSANOVA, 2014). 

Destaca-se a busca das grandes potências para monitorar as conquistas da 

pesquisa nuclear brasileira, a fim de monitorar os avanços do país nessa área 

sensivel, conforme se percebe: 

Apesar de constantes pressões por parte dos EUA, o Brasil recusou-se a 
aderir ao Protocolo Adicional ao Acordo com a AIEA para a Aplicação de 
Salvaguardas, principalmente porque o reforço das salvaguardas exigido 
pelo Protocolo poderia criar problemas para a segurança da tecnologia de 
ultracentrífugas independentemente desenvolvidano estado. Mesmo 
reconhecendo o valor das instituições  internacionais, as autoridades brasileiras 
defendiam que o fortalecimento do sistema de s a l v a g u a r d a s  n ã o  
e r a  s u s t e n t á v e l  s e m  desenvolvimentos positivos paralelos pelos Estados 
nuclearmente armados quanto ao desarmamento nuclear. (RUBLEE, 2010, 
p. 54) 
 

A AIEA desejava acesso às instalações brasileiras a fim de garantir que o 

Brasil estava enriquecendo urânio a níveis baixos, para reatores civis, e não a altos 
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níveis pa ra  mate r ia l  exp los ivo ,  como  o  u t i l i zado  em a rmas  nucleares 

(APPLEGARTH, 2004). 

Havia também outro problema: embora as autoridades brasileiras dissessem 

que a usina de Resende fora construída com tecnologia desenvolvida 

inteiramente no Estado, havia suspeitas de que o Brasil estaria escondendo 

tecnologia adquirida secretamente no passado, do desenho da centrífuga G-2 da 

Urenco ou talvez do Paquistão. (SQUASSONI & FITE, 2005) 

Assim, no quesito dependência do exterior, o campo nuclear obteve nível 

adequado de independência, por ter tido nível restrito de acesso aos conhecimentos 

de tecnologias extrangeiras. 

Do ponto de vista do Brasil, o desafio é como implementar as salvaguardas 

sem revelar informações sensíveis (por exemplo, a localização do submarino). 

Conversas com especialistas técnicos internacionais revelam um esquema em 

potencial para um mecanismo de salvaguardas adequado. Por exemplo, segundo as 

salvaguardas regulares da AIEA, os inspetores verificariam o combustível antes de 

ser carregado no reator do submarino. Depois disso, o reator seria selado.  

Um especialista em salvaguardas internacionais sugere que toda vez que o 
submarino emergir e entrar no porto, a AIEA deveria ser notificada com 
antecedência para verificar se a selagem está no lugar certo. Todas as 
vêzes que for necessário reabastecer o reator do submarino com 
combustível, os inspetores deveriam estar presentes. (KASSANOVA, 2014) 

No entanto, as operações brasileiras do submarino com propulsão nuclear 

implicariam, segundo o mesmo autor supracitado, que, por razões de segurança, 

não haveria continuidade de salvaguardas, porque haveria períodos em que o 

submarino estaria no mar.  

A tecnologia nuclear não é somente um sinônimo de armas de destruição em 

massa, tendo significativas utilizações sócio-econômicas que justificam a 

importância de sua aquisição. A mais importante delas, como já mencionado, é seu 

potencial na geração de energia elétrica ou combustível, sobretudo em um momento 

em que a diversificação das fontes energéticas se faz necesaria. (CAPES, 2012) 

Como opção de energía termoelétrica, a fonte nuclear é a boa escolha. Isso 

fica comprovado pelas escolha dessa tecnologia por todas as potências mundiais, 

especialmente EUA, Russia, China, Japão e França. Apenas a Alemanha não 
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retomou seu programa nuclear nesse século. O avanco das tecnologias das centrais 

nucleares, especialmente as de reator de alta temperatura a Grafite (HTGR), tornam 

os óbices pouco significativos. (MOTTA, 2010) 

A discussão sobre a retomada do Programa Nuclear Brasileiro (PNB) 

acompanhou aquela sobre o crescimento da demanda energética em conseqüência 

da expansão da economia em nível doméstico e sistêmico. Considerando que sem 

energia não há desenvolvimento humano. O PNB coligou-se a uma perspectiva 

estratégica de diversificação da matriz energética nacional, dando ênfase aos 

recursos que o país dispõe. Todavia, corroborando os objetivos de qualificação 

internacional frente aos países desenvolvidos e de diferenciação entre aqueles em 

desenvolvimento, pôde-se notar a importância dada ao aprimoramento da tecnologia 

do ciclo combustível o que permitirá ao país a redução da dependência do urânio 

enriquecido importado, colocando-o entre os dez países no mundo detentores desse 

know-how. (CAPES, 2012) 

As dificuldades internas de planejamento econômico tembém devem ser 

destacadas no programa nuclear brasileiro. Diversos esforços tem buscado superar 

as flutuações de fluxo financeiro. 

Apesar das medidas políticas adotadas para valorizar e redimensionar o 

Programa, a própria conjuntura de crise econômica impediu uma contrapartida 

financeira para fomentar o Programa nuclear. Como reflexos, a construção das 

usinas de Angra II e III, partes do acordo com a Alemanha, foram sucessivamente 

postergadas tendo sido a primeira inaugurada somente em 2000, e a segunda 

suspensa pelo governo seguinte, por tempo indeterminado, no seio do desmonte do 

PNB. (CAPES, 2012) 

A constância de investimentos em áreas estratégicas pode abalar o tênue 

equilíbrio de posição entre as potências até então dominantes no setor e aquelas 

ascendentes, apresentando-se como uma desvantagem potencial para as primeiras 

e uma possibilidade de crescimento para as segundas. Isso porque a ascensão de 

novas potências se origina do mesmo movimento que no centro promove o declínio, 

qual seja, o aumento progressivo dos investimentos em produtividade. Assim, se 

explica que, tomando a tecnologia como aspecto revolucionário, as economias 

dominantes podem ter sua posição internacional abalada pela emergência de uma 



 

 

51 

inovação advinda de um PED. Esse, por não ter ainda grandes investimentos 

aplicados em uma alta tecnologia já adquirida, e dispondo de uma mão-de-obra mais 

barata, pode ver nessa matéria uma estratégia para a sua projeção internacional. 

Assim, apesar dos riscos inerentes, a inovação converte-se em uma estratégia de 

crescimento na qual o Estado desempenha papel importante enquanto parceiro das 

empresas privadas arcando com parte do risco do novo investimento (DINIZ, 2016). 

Esse autor acima mencionado, sublina que os governos se aproveitam do 

conhecimento adquirido em 50 anos de pesquisa nuclear no país para argumentar a 

importância da retomada do Programa. Em que pese a existência de um Programa 

de atividades nucleares, o PNAM, o que se defende é a conversão do tema em 

questão nacional, como o fora antes, garantindo assim durabilidade e um 

direcionamento de projetos e recursos. Para além disso, argumenta- se em defesa 

do patrimônio existente – o Brasil detém todo o ciclo combustível do urânio em que 

pese a realização de duas dessas a fases ainda fora do país -, bem como pela 

necessidade de diversificar a matriz energética nacional com vistas a diminuição da 

vulnerabilidade externa do projeto de desenvolvimento do país. No longo prazo, está 

o interesse em lançar o país no restrito mercado exportador de urânio enriquecido, 

uma vez que a tecnologia detida consome menos energia no processo de produção. 

Por outro lado, alguns observadores não acreditam que os enormes recursos 

financeiros necessários para um programa bem sucedido permaneçam disponíveis. 

O acadêmico brasileiro, Eduardo Viola, questiona se o Brasil conseguirá construir 

um submarino nuclear dentro do cronograma da Marinha: “O superávit de gastos 

militares não existe mais, após o auge econômico durante o segundo mandato do 

presidente Lula. Os grupos de interesse em gastos não militares estão muito mais 

fortes”. Na verdade, o governo brasileiro está enfrentando uma enorme crise 

econômica, inclusive em áreas como saúde, educação e transporte público, e o povo 

brasileiro não tem medo de sair às ruas para protestar contra as políticas do 

governo, como demonstraram os protestos maciços realizados nas principais 

cidades do Brasil em junho de 2013. (KASSANOVA, 2014) 

Ainda, ocorreu longo debate, dentro e fora do Brasil, sobre a capacidade 

tecnológica do país de construir um submarino nuclear. Um ex-engenheiro da 

Marinha brasileira explica que o Brasil já havia passado por isso antes: “Nos anos 



 

 

52 

1970, havia ceticismo sobre a capacidade do país de projetar e construir aviões 

comerciais e militares e, agora, vejam a Embraer e todos os seus aviões”. Os que 

representam a comunidade técnica do Brasil argumentam que o problema reside na 

gestão: “Tecnologicamente temos a capacidade”. Como descreve sucintamente um 

analista brasileiro: “Se o governo levasse a sério o programa nuclear, já haveria um 

submarino nuclear desde 2010 ”. (KASSANOVA, 2014) 

A estruturação da indústria nuclear nacional pode ser comemorada como uma 

conquista importante. Conforme se observa a seguir: 

Em 2000, foi dado prosseguimento ao projeto de instalação da planta de 
enriquecimento de urânio por ultracentrifugação em Resende, no Rio 
deJaneiro, e foram formalizadas as negociações da empresa Indústrias 
Nucleares do Brasil (INB). A Fábrica de Combustível Nuclear de Resende 
poderia oferecer urânio de baixo enriquecimento (3,5% a 4%) às A n g r a s  
1  e  2  d i s p o n d o  d e  m é t o d o s  d e  enriquecimento econômicos e 
eficientes. O desejo de enriquecer urânio no território brasileiro era forte 
porque o Brasil ainda tinha que transportar ye l l o w c a k e – um 
concentrado de urânio – produzido em Caetité, na Bahia, para o Canadá 
e a França para a sua conversão em hexafluoreto de urânio, por 
questões de economia de escala. (JESUS, 2012) 
 

 Na área nuclear, a tentativa de aliar o investimento em pesquisa e retorno a 

sociedade, como origem de novas tecnologías, é paradigma mundial, conforme se 

percebe: 

No Brasil, o espaço da energia nuclear encontra-se na pesquisa científica, 
nas aplicações biomédicas, industriais e agrícolas – e na propulsão naval. 
Os recursos que se pretende aplicar em centrais nucleares de potência 
trariam maiores benefícios para o país se fossem canalisados para as 
referidas aplicações – e para o desenvolvimento tecnológico na área das 
energias renovéveis; caso contrário, continuaremos na retaguarda dos 
países industrializados, que já estão investindo importantes recursos nessa 
área. (GUIMARAES, 2005) 
 

 Contudo, a falta de uma industria mais desenvolvida na área nuclear, e um 

complexo reduzido de usinas eletricas, dificulta o aproveitamento das tecnologias 

novas e aproveitamento das possibilidades. 

De modo geral, no que se refere a C&T, o Brasil investia em 2006, 1,3% do 

seu PIB no setor, quando a média dos países desenvolvidos é de 3%. No que se 

refere aos recursos humanos, em que pese o fato do país ter a maior comunidade 

científica da América Latina – 60 mil pesquisadores – para se equiparar 

proporcionalmente aos países de fronteira tecnológica, precisaria ter 500 mil. Além 

disso, a média de idade dos profissionais brasileiros na área nuclear é de 50 anos o 
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que sugere um decréscimo futuro ainda maior, caso não sejam formados novos 

quadros. Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao preenchimento da lacuna 

entre produção de conhecimento e sua aplicação prática. Hoje, no Brasil, apenas 

10% dos pesquisadores trabalham em empresas, número cinco vezes menor do que 

a média nos países desenvolvimos. (Relatório de Gestão, 2006, p.122-124) 

 Assim, a retomada do PNB como parte da elevação da política de C&T à 

condição de política de Estado encontra sua justificativa nas possibilidades de 

dinamização do setor, capacitando o país internamente e permitindo-lhe uma 

inserção internacional mais qualificada. Em outras palavras, percebendo o 

conhecimento como poder nas relações internacionais contemporâneas, um país 

com um projeto de aumento da autonomia para uma inserção internacional 

qualificada, não poderia se furtar à aquisição de excelência em uma tecnologia do 

alcance da nuclear – nesse argumento se fundamenta a defesa do PNB. (CAPES, 

2014). 

Outra barreira para o desenvolvimento, e um dos desafios mais interessantes 

e cruciais que o governo brasileiro tem de abordar para prosseguir o processo do 

submarino nuclear, foi a implementação de salvaguardas sobre o combustível do 

submarino. Isso foi necessário para dar certeza à comunidade internacional de que 

nenhum material nuclear será desviado para fins não pacíficos. Como o primeiro 

Estado sem armas nucleares a desenvolver um programa de submarino nuclear, o 

Brasil teve de desenvolver, juntamente com a AIEA, um sistema de salvaguardas 

para o qual não existem precedentes. (KASSANOVA, 2014) 

 Na área militar, o Brasil comprometeu-se a não produzir explosivos nucleares, 

seja pelo TNP, seja pela legislação brasileira atual, mas isso não significa que deve 

ser abandonada a pesquisa nessa área tão importante. Os limites ao emprego militar 

assim são definidos pela Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 21– inciso 

XXIII-a, que dispõe que “toda atividade nuclear em território nacional somente será 

admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. 

Para além dos cinco detentores “legítimos” de armas atômicas, qualquer outro 

país que opte pelo desenvolvimento nessa área esbarra nas pressões e restrições 

internacionais, precisando demonstrar o caráter idôneo das próprias pretensões, 
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inspirando a confiança dos demais. A adesão aos regimes, a assunção de posturas 

internas, aspectos geopolíticos e a trajetória político-militar de um país podem ser 

mencionadas como exemplos que contribuem para o aumento ou diminuição da 

confiança internacional de que os objetivos pretendidos em matéria nuclear, ainda 

que se defenda a aquisição de know-how, não estão relacionados a uma postura 

bélica e não ameaçam a ordem internacional estabelecida. (CARPES, 2012) 

Assim, da análise, na longa duração da política nuclear brasileira, o que 

percebemos como traço constitutivo é a sua aproximação à pauta de C&T, sendo 

entendida como uma fonte de poder estrutural para a realização do interesse 

nacional. Tangenciando o paradigma realista clássico, para o qual 

fundamentalmente poder é igual a recursos militares (bélicos) e econômicos, o tema 

nuclear aparece na política nacional como um recurso de poder anterior mesmo a 

esses dois, uma fonte estrutural, que qualifica o país no alcance das demais. 

Entretanto, pela trajetória vista, o interesse é muito mais aquele político-econômico 

estratégico, do que militar-bélico (CARPES, 2012). 

Carpes, ainda, defende que se deve ter em mente a dualidade intrínseca à 

matéria nuclear. Deve-se reconhecer que uma mudança de padrão de 

comportamento, em direção a uma postura internacional mais bélica, depende em 

larga medida das opções políticas de um governo, de seus objetivos de longo prazo. 

Todavia, concentrar a discussão nuclear no Brasil em torno de temas como a 

construção de uma bomba atômica, além de errôneo - porque não há quaisquer 

motivações nacional, regional ou internacional que direcionem o país para esse 

caminho. A tradição política nacional depõe contra uma tendência como essa – 

esvazia o enorme debate sobre política externa e crescimento político-econômico 

internacional do país, que baliza a trajetória da política nuclear brasileira. 

No âmbito teórico-conceitual, segundo a mesma autora, esse enfoque limita o 

debate sobre as relações de poder, encerrando-a no paradigma realista, não 

percebendo a multiplicidade de aspectos que traz para a compreensão das relações 

internacionais contemporâneas, que mais do que nunca, extravasam o debate 

clássico sobre poder coercitivo e coesivo.  

Deve ser destacado o grau de conhecimento científico e a dualidade 
implícita à matéria, questões subjacentes a todas as aplicações e alcances 
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da tecnologia nuclear, ainda que os objetivos almejados sejam inteiramente 
pacíficos. No que se refere à dualidade da matéria, o controle sobre a 
difusão da tecnologia nuclear comporta o peso da experiência histórica de 
duas bombas atômicas, além de ser uma das características mais 
marcantes da distribuição de poder no sistema internacional. (CAPES, 
2012) 

O programa do submarino nuclear acabou sendo o veículo para o avanço do 

ciclo do combustível nuclear do Brasil. Diferentes grupos no Brasil, inclusive 

políticos, especialistas e a Marinha, estão unidos neste esforço. Os brasileiros 

comparam seu país com os membros permanentes do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas em discussões sobre seu programa do submarino nuclear.  

Sobre os avanços do programa militar nuclear, organizado pela Marinha do 

Brasil, diversos novos desafíos aparecem para o país, como destacam diversos 

autores:  

Como a França estaria ajudando o Brasil a construir seu submarino nuclear, 

alguns autores como Kassanova, afirmam que o combustível nuclear para o reator 

do submarino brasileiro teria cerca de 6% a 8% de 235U, à semelhança dos navios 

franceses. A combinação de obstáculos técnicos e desvantagens econômicas pode 

se tornar muito difícil para a evolução dos projetos, e uma pressão crescente por 

medidas de salvaguarda rigorosas deve ser esperada. (COSTA, 2017) 

A questão do acesso dos inspetores às instalações pode vir à tona 
novamente. Embora o incidente na fábrica de Resende em 2004 tenha sido 
satisfatoriamente resolvido, algum desconforto sobre ele persiste, e toda a 
questão pode ressurgir com força renovada, particularmente se o 
combustível nuclear for feito perto de 20%. urânio enriquecido. O Brasil terá 
que decidir se manterá a proteção de segredos industriais ou a irá conceder 
aos inspetores acesso total e enxergar as cascatas nas usinas de 
enriquecimento. (COSTA, 2014) 
 

A questão mais difícil é a das exportações. Segundo ainda Costa, os oficiais 

da Marinha alegam que, como outros países estariam interessados no submarino 

nuclear do Brasil, poderia haver espaço para as exportações. O problema é que, 

quando se trata de salvaguardas para atividades e materiais nucleares, a 

responsabilidade e as obrigações de um país terminam assim que o material nuclear 

é transferido para outro país. As diretrizes do Grupo de Fornecedores Nucleares 

(NSG) para exportação de materiais nucleares - adotadas pelo Brasil estabelecem 

que:  

“Neste sentido, os fornecedores devem autorizar as transferências, de 
acordo com este parágrafo, somente quando o beneficiário tiver posto em 
vigor um Acordo de Salvaguardas Integral e um Protocolo Adicional 
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baseado no Protocolo Adicional Modelo ou, pendente disso, implementar 
acordos de salvaguardas apropriados em cooperação com a AIEA, incluindo 
um acordo regional de contabilidade e controle de materiais nucleares, 
conforme aprovado pelo Conselho de Governadores da AIEA. ”(AIEA, 
2016A: § 6 [c]). 

 

O autor destaca ainda, a importância da ABACC. Segundo Costa (2014): 

Graças à ABACC, o Brasil é temporariamente considerado em total 
conformidade com as diretrizes do Grupo de Fornecedores Nucleares - 
NSG - e pretende cumpri-las. Mas, como o Brasil resiste fortemente ao 
Protocolo Adicional, alegando que, para o Brasil, aumenta o ônus sobre o 
NNWS sem ganhos significativos nas medidas de desarmamento 
relacionadas ao Artigo VI do TNP. 

Segundo Kassanova, 2014, independentemente de o Brasil optar ou não por 

ampliar a participação da energia nuclear no futuro, o país já possui capacidades 

avançadas no ciclo de combustível nuclear. Essas capacidades podem fortalecer a 

posição do país no mercado nuclear comercial global. Porém, o ciclo de combustível 

também apresenta desafios inerentes de proliferação em razão do uso duplo das 

tecnologias nucleares avançadas.  

O ciclo do combustível nuclear tem múltiplas fases, que incluem a mineração 

e moagem do urânio, conversão, enriquecimento e produção de pastilhas de 

combustível e ele- mento combustível. O Brasil está bem posicionado no que diz 

respeito à primeira fase. O país é dotado de recursos abundantes de urânio e realiza 

operações de mineração desse recurso desde 1982. As reservas de urânio do Brasil 

estão estimadas entre 277 mil e 1,1 milhões de toneladas. (KASSANOVA, 2014) 

O Brasil tem capacidade para implementar as fases finais da fabricação do 

combustível produzir pastilhas de combustível, colocar as pastilhas dentro das 

varetas de combustível e juntar as varetas de combustível no elemento combustível. 

Na Fábrica de Combustível Nuclear, em Resende, a INB tem a capacidade de 

produzir 160 toneladas métricas de pastilhas de combustível e 280 toneladas 

métricas de elemento combustível por ano. (KASSANOVA, 2014) 

Segundo esse mesmo autor, além do ciclo de produção, todos os países que 

operam usinas de energia nuclear tiveram de lidar com a questão do manejo do 

combustível usado. O combustível usado tanto pode ser reprocessado — o material 

nuclear é extraído do combustível usado e, depois de reprocessado, pode ser usado 
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na produção de um novo combustível nuclear — ou armazenado sem ser reciclado. 

O reprocessamento reduz o volume dos resíduos restantes a serem eliminados.  

Ainda segundo Kassanova, do ponto de vista da não proliferação, a 

tecnologia de reprocessamento é sensível porque permite que o plutônio, material 

potencial para armamentos, seja separado dos componentes altamente reativos do 

combustível gasto. Entre os Estados sem armas nucleares, apenas o Japão opera 

instalações de reprocessamento de seu combustível gasto. O Brasil não reprocessa 

o combustível nuclear usado, mas realiza a separação de plutônio em escala de 

laboratório, em uma instalação à parte, em seu Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN). Essas instalações, denominadas Celeste, foram desativadas e 

desmontadas há mais de dez anos. No momento, o país armazena seus rejeitos 

nucleares em piscinas de combustível usado. 

Kassanova explica, também, que o Grupo de Supridores Nucleares 

reconheceu as salvaguardas implementadas pela Argentina e pelo Brasil com a 

ajuda da ABACC como sendo suficientes para permitir ao Brasil e à Argentina 

engajar-se no comércio da tecnologia nuclear mais sensível — ligado ao 

enriquecimento e ao reprocessamento de urânio. Até 2011, as diretrizes do Grupo 

de Supridores Nucleares afirmavam que os membros deveriam exercer controle na 

transferência dessas tecnologias. 

Em 2011, segundo o mesmo autor, o grupo adotou critérios mais específicos 

para orientar as transferências, das quais uma era a de que a tecnologia de 

enriquecimento e reprocessamento somente poderia ser transferida a países que 

houvessem ratificado o Protocolo Adicional da AIEA. O desvio importante desta 

regra foi permitir a transferência do enriquecimento e reprocessamento para países 

“que implementassem acordos de salvaguardas adequados com a AIEA, inclusive 

um acordo regional de contabilidade e controle de materiais nucleares, aprovado 

pelo Conselho de Governadores da AIEA”. A última parte é uma referência direta às 

salvaguardas da ABACC. Na verdade, o Grupo de Supridores Nucleares concordou 

com esta cláusula por insistência do Brasil e da Argentina a fim de obter o consenso 

necessário para a adoção de novas regras formais para a transferência de 

tecnologias sensíveis.  
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Assim, segundo Carpes, a retomada do PNB como parte da elevação da 

política de C&T à condição de política de Estado encontraria sua justificativa nas 

possibilidades de dinamização do setor, capacitando o país internamente e 

permitindo-lhe uma inserção internacional mais qualificada. Em outras palavras, 

percebendo o conhecimento como poder nas relações internacionais 

contemporâneas, um país com um projeto de aumento da autonomia para uma 

inserção internacional qualificada, não poderia se furtar à aquisição de excelência 

em uma tecnologia do alcance da nuclear – nesse argumento se fundamenta a 

defesa do PNB.  

O interesse da Marinha em promover um projeto repleto de desafios 

tecnológicos encaixa-se dentro do papel mais amplo que os militares brasileiros vêm 

desempenhando historicamente, no desenvolvimento da ciência e tecnologia, em 

áreas como aeronáutica, engenharia e telecomunicações. Alguns dos projetos 

tecnológicos mais bem sucedidos tiveram origem militar. Os militares adotaram a 

tecnologia de controle de tráfego aéreo francês CINDACTA (Centro Integrado de 

Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo) e, com o tempo, o mercado comercial 

brasileiro absorveu a tecnologia. Os jatos regionais da Embraer construídos 

juntamente com as empresas italianas, Aeritalia e Aermacchi, eram subprodutos de 

um projeto militar de aeronaves de ataque terrestre produzido pela AMX, um 

empreendimento conjunto italiano e brasileiro. (KASSANOVA, 2014) 

A conexão entre a construção da nação, o setor de defesa e o 

desenvolvimento é crucial. Entender que o apoio ao investimento em defesa é 

moldado em termos de sua associação com o desenvolvimento, embora outras 

características também possam ser consideradas, como a percepção de ameaça. 

Assim, o nexo defesa - desenvolvimento é um enquadramento cognitivo mais amplo 

dentro do qual a política nuclear é englobada. De fato, o papel das forças armadas 

na promoção do desenvolvimento foi reforçado na primeira década do século XXI, 

justificando novos investimentos na indústria de defesa e a reafirmação da Marinha 

como um dos pilares centrais do programa nuclear brasileiro (HERZ, 2018). 

3. METODOLOGIA 

Nessa seção, é apresentada a metodologia utilizada para desenvolver o trabalho, 
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evidenciando-se os seguintes tópicos: tipo de pesquisa, universo e amostra, coleta 

de dados, tratamento de dados e limitações do método.  

A presente pesquisa teve uma abordagem qualitativa, com emprego do método 

de estudo de caso simples, qual seja, a análise dos óbices brasileiros nos 

programas espacial e nuclear brasileiro e as similitudes desses obstáculos nesses 

dois projetos. Essa pesquisa foi qualitativa, uma vez que privilegiou relatos e 

análises de documentos, para estabelecer o planejamento de ações estratégicas 

conjuntas que possam facilitar o desenvolvimento das duas áreas. 

Como técnicas de pesquisa, foram adotadas: revisão documental e bibliográfica, 

consultas a sítios eletrônicos oficiais dos órgãos do Governo Federal brasileiro e em 

revistas científicas especializadas no assunto de diversos países, assim como na 

legislação brasileira vigente. 

Seguindo a taxionomia de Vergara (2009), essa pesquisa foi descritiva, 

explicativa, bibliográfica e documental. Descritiva porque descreve as características 

do desenvolvimento de uma doutrina militar sob a ótica da gestão do conhecimento. 

Explicativa porque visou esclarecer as compatibilidade e as incompatibilidades do 

referido desenvolvimento doutrinário com a teoria de criação do conhecimento.  

Bibliográfica porque teve sua fundamentação teórico-metodológica na 

investigação sobre assuntos de gestão do conhecimento, criação do conhecimento e 

de desenvolvimento disponíveis em livros, manuais e artigos de acesso livre ao 

público em geral. Documental porque se utilizará de documentos de trabalhos e 

relatórios, não disponíveis para consultas públicas. 

Universo se refere ao conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas) 

possuidores de características que serão objeto de estudo. Já amostra, diz respeito 

a uma parte do universo, escolhida segundo algum critério de representatividade 

(VERGARA, 2009).  

Basicamente, foi utilizada o tipo de amostra não probabilística, aleatoria por 

acessibilidade. 

Essa pesquisa iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica na literatura (livros, 

manuais, revistas especializadas, jornais, artigos, anais de congressos, internet, 
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teses e dissertações) com dados pertinentes ao nuclear e espacial, observando os 

principias problemas atuais. Nessa oportunidade, foram levantados os fundamentos 

e características do desenvolvimento e da criação do conhecimento. Foram 

utilizadas fontes abertas ao público em geral. 

3.1 DINÂMICA DA PESQUISA 

As conclusões decorrentes das pesquisas bibliográficas e documental 

permitiram estabelecer a influência do processo de criação do conhecimento no 

desenvolvimento de programas espaciais e nucleares nacionais, identificando as 

necessidades de aprimoramento da disponibilização do acesso a informações não 

classificadas. 

A pesquisa ocorreu em livros, artigos, teses, dissertações e Internet, 

realizadas nas pesquisas bibliográficas e documentais da área nuclear e espacial. 

Em decorrência da natureza do problema dessa pesquisa e do perfil desse 

pesquisador, foi escolhida a abordagem fenomenológica, a qual privilegia 

procedimentos qualitativos de pesquisa.  

Assim, foram utilizados dois métodos de pesquisa distintos para o tratamento 

dos dados a serem coletados. Inicialmente, foi empregada a análise de conteúdo, 

que, para Vergara (2008, p. 15), é “uma técnica para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. Dessa forma, 

foram identificados os fundamentos e o estágio atual do desenvolvimento do campo 

espacial e nuclear. 

Por fim, foi feita uma comparação dos dados obtidos na literatura compulsada 

e nas entrevistas realizadas, no intuito de atingir o objetivo geral dessa pesquisa, 

Assim,  buscou-se destacar similaridades e diferenças entre os projetos de 

desenvolvimento na área espacial e nuclear. Dessa forma, também permitiu-se 

evidenciar as peculiaridades de cada parte. 
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4. CONCLUSÃO 

Da análise dos programas nuclear e espacial brasileiro, no século XXI, podem 

ser apontados diversos obstáculos em comum, que foram importantes fatores para o 

relativo atraso tecnológico atual brasileiro frente a outras potências. Esses óbices 

tiveram motivações internas e externas, e tem repercursão na atualidade. 

Pelo verificado no estudo, nos dois programas, podem ser apontados dez 

aspectos internos que prejudicaram o desenvolvimento dos programas, com 

motivação política, econômica e de infraestrutura: 

Em primeiro lugar, nos programas nuclear e espacial foram estruturados  

diversos orgãos, atuando em paralelo, exigindo gastos dobrados para a resolução 

de problema parecidos. Mesmo buscando-se reduzir essa dispersão de recursos no 

atual século, com a definição de agências gestoras unificadas, o problema persisitiu, 

como observou MACHADO, 2014. A sinergia entre os atores que trabalham em cada 

uma das áreas ainda merece uma melhor coordenação, dentro de cada projeto, a 

fim de melhorar as trocas de experiências, a priorização de atividades e a facilitação 

de novas conquistas. 

Conforme ANTUNES, 2018, a experiência acumulada nos orgãos de 

desenvolvimento existentes nas décadas passadas poderia ter sido utilizada em 

melhor sincronia, o que não se materializou pelo carácter restrito das informações e 

falta de confiança inter-instituicões, com por exemplo a Marinha do Brasil evitando 

repassar seus avanços ao Exército, e esse deixando de enviar seus melhores 

especialistas para colaborar no projeto nuclear. O mesmo ocorreu no programa 

espacial, com disputas dos escassos recursos entre os que defendem a priorização 

da fabricação de satélites e os especialistas que defendem a primazia dos projetos 

de lançamento. 

O segundo aspecto verificado pela análise realizada no referencial teórico, 

evidenciou que os projetos nuclear e espacial brasileiros não evoluíram melhor por 

falta de recursos, especialmente nos últimos anos, devido a crise econômica que 

ocorre no país a partir de 2013. Isso resultou em necessidade de priorização ainda 

maior de alguns objetivos, e abandono de alguns objetivos estratégicos, como a 

decisão pela contratação de lançadores de outras nações para o lançamento de 
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nossos satélites. 

Um terceiro aspecto, que deve ser somado à insuficiência de recursos, foi a 

falta de constância nos investimentos, que se revelou um problema sério para os 

dois projetos. Essa imprevisibilidade no aporte de recursos é péssima para a 

manutenção dos acordos de cooperação internacionais e verdadeiro obstáculo para 

a continuidade de programas complexos, que dependem de planejamento a longo 

prazo e de diferentes agentes e fornecedores, como afirmam AMARAL, 2011, e 

SILVA, 2013.  

Essa inconstância no repasse de investimentos encarece os dois programas e 

atrasa o desenvolvimento, provocando saída de pesquisadores, perda de material e 

adaptações que podem ter inclusive ter resultado em acidentes como o verificado 

em Alcântara. A busca por economia provocou decisões questionáveis, como os 

testes de lançamento carregando cargas reais, aumentando o resultado negativo 

das falhas dos veículos lançadores de satélites. 

Outro ponto importante observado por diversos autores, foi a inexistência de 

uma indústria de fornecedores com capacidade de produção de material adequado 

às exigências tecnológicas espacial e nuclear, que seria fator importante para a 

conquista de autonomia nesses setores. Para que se fortalecesse essa base 

industrial, seria fundamental a continuidade e previsibilidade de recursos, essenciais 

para que o Brasil não dependesse da importação de equipamentos e produtos 

regulados por outras grandes potências, desenvolvendo toda a cadeia produtiva com 

um patamar muito avançado de qualidade. 

O quinto fator interno levantado, foi a necessidade do fortalecimento de um 

mercado consumidor, como o que poderia ser criado pela implementação de um 

maior número de usinas nucleares. Isso possibilitaria a produção de uma quantidade 

maior de insumos para a indústria de enriquecimento de urânio, incentivando todo o 

ciclo de pesquisa e desenvolvimento. O mesmo ocorreria com a ampliação da 

autonomia de telecomunicações, incentivando todo o ciclo de produção de satélites 

e seu lançamento, servindo como desincentivo a contratação junto a outras 

potências.  

Como sexto ponto de congruência, os investimentos em educação, em 
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especial às engenharias, e atração de pesquisadores, provocado pelo progresso 

constante dos programas, poderia reverter a tendência de exportação de nossos 

melhores estudantes, seja na área espacial, como na nuclear, conforme ensina 

FALCÃO, 2014. Sem projetos descontínuos, os estudantes terminam abandonando 

suas pesquisas ou o país, e os recursos neles investidos terminam sendo utilizados 

por outras nações. 

O incentivo em C&T, em especial pela complexidade do modelo dos projetos 

espacial e nuclear, depende de investimento estatal para desenvolver-se. Como 

mostrado na pesquisa, o valor investido em tecnología de ponta termina revertendo 

para toda a sociedade, na forma de empregos qualificados, novas tecnologias, 

indústrias subsidiárias e novos produtos. Foi assim que foram desenvolvidos os 

celulares, micro-ondas, aparelhos médicos de diagnóstico e diversos outros que hoje 

promovem a riqueza de países desenvolvidos ,e são importantes fontes de riqueza. 

Um sétimo óbice interno para o desenvolvimento dos setores, na segunda 

década do atual século, acentuado por diversos problemas econômicos, foram os 

graves escândalos de corrupção no governo, envolvendo até mesmo altas 

autoridades ligadas na área atômica, que provocaram grandes problemas aos 

programas nuclear e desconfiança para o projeto espacial. Esses casos de 

corrupção, aliados ao envolvimento de importantes empresas, levaram a 

instabilidade política e provocaram maior descontinuidade nos projetos. O 

impeachment da Presidente Dilma, e a instabilidade instaurada no País, provocaram 

o abandono e mudança de orientação nos projetos, provocando novos desafios. 

Um oitavo óbice é decorrente da busca de limitar a possibilidade de corrupção 

no ramo público, que termina retirando dos programas sensíveis estudados a 

agilidade para investir recursos e realizar parcerias. As leis brasileiras impõem uma 

grande burocracia para o emprego dos recursos, retirando a agilidade e a 

discricionariedade nescessária para os administradores dos projetos. 

Ainda, merece destaque a falta de um programa para divulgação dos 

beneficios dos programas de alta tecnología na sociedade, a fim de conquistar apoio 

da opinião pública. Conforme afirmou GAIERSKI, 2012, o alto valor agregado dos 

projetos de tecnologia de ponta, resultando em diversos produtos de ponta, podem 
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produzir excelentes resultados para a sociedade brasileira. Assim, o apoio da 

sociedade, resultando em apoio político para a priorização desses projetos, é 

fundamental para mitigar a escassez e variação do fluxo de recursos, mas hoje pode 

ser apontado como um nono óbice, pois falta um trabalho de concientização 

relacionado aos possíveis beneficios que podem retornar para a sociedade, diferente 

do que ocorre em outras potências mundiais. 

Por fim, dentro desse mesmo viés ligado ao apoio popular e seus reflexos 

políticos, deve-se destacar o crescimento do apoio às causas de preservação 

ambiental em âmbito mundial. Essas forças políticas resultam em outro óbice para 

os programas de desenvolvimento nuclear em todo mundo, em particular após os 

desastres de Chernobyl e de Fukushima, mesmo que as tecnologías tenham 

evoluído e as condicões de segurança sejam bem diferentes na atualidade. Dentro 

desse mesmo diapasão, as causas indigenistas tem atrasado os projetos para a 

exploração de Alcantara, e somadas às discussões sobre lixo espacial e emprego de 

recursos em projetos caros, também são obstáculos a serem suplantados no setor 

espacial.  

Além dos problemas internos acima mencionados, diversos aspectos 

internacionais acentuam os óbices internos, destacando-se a conjuntura geopolítica 

mundial na atualidade. 

Os programas espacial e nuclear são áreas de conhecimento restritas a um 

pequeno número de países, e não existe interesse internacional na propagação do 

conhecimento. A imposição de inúmeros tratados para a proibicão da difusão das 

tecnologias refletem a preocupação das principais potências em manter sob limitada 

expansão a propagação do dominio satelital, nuclear e de veículos lançadores 

espaciais, representando mercados bilionários. 

Conforme visto no referencial teórico, o Brasil aderiu ao TNP, mas não 

assinou o protocolo adicional, pois apesar de concordar em não produzir armas 

nucleares, aguarda o desarmamento dos principais detentores dessas armas para 

concordar em assumir novos compromissos. Os acordos assinados, tanto na área 

nuclear como na área espacial, não significaram uma maior cooperação das demais 

potências para a evolução dos nossos programas, como esperado, conforme afirma 
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ANTUNES, 2018. A cooperação buscada pelo Brasil, com transferência de 

tecnologia ou desenvolvimento em conjunto das mesmas, foi obstacularizada ao 

máximo, e os possíveis interessados, como Iran ou Turquia, não tiveram força e 

independência para levar a cabo seus compromissos. 

Outro óbice bem definido para o desenvolvimento dos programas espacial e 

nuclear foi a postura dos EUA, claramente contrária ao surgimento de uma nova 

potência regional nessas áreas. Conforme ensina FILHO, 1999, e PASSOS, 2011, 

os norteamericanos tiveram protagonismo importante para impedir a transferência 

de tecnologias para o país. Seja na área nuclear, seja na área espacial, os EUA 

proibiram acordos com outras potencias, impediram nossa evolução comercial e, 

devido ao amplo domínio do mercado mundial, exploraram nossas dificuldades para 

atrasar o máximo nosso desenvolvimento. 

Apesar de cooperar nas áreas científicas, alguns programas, tanto no setor 

nuclear quanto espacial foram marcados de alguma forma pela relação com os 

Estados Unidos, tanto no avanço dos programas e iniciativas de cooperação quanto 

nos desfechos não tão exitosos (FREITAS, 2018). Durante o trabalho foi possivel 

perceber a similitude da ação internacional para limitar os avanços brasileiros nas 

duas áreas. 

Um terceiro fator externo verificado no estudo, foi o desinteresse pelo 

crescimento tecnológico brasileiro das demais potências mundiais, como Rússia, 

França ou China. Elas poderiam associar-se ao Brasil para impulsionar nosso 

crescimento tecnológico e aumentar a integração, mas mostraram-se avessas ao 

surgimento de um competidor, que pudessem disputar o bilionário mercado espacial 

ou de produtos oriundos do conhecimento nuclear. Assim, a cooperação, que 

poderia ser uma saída mais económica para problemas específicos, tem sido 

limitada por motivos geopolíticos e econômicos. 

Um dos poucos exemplos positivos de cooperação e superação de óbices foi 

a relação Brasil e Argentina na área nuclear, reflexo do Mercosul. A tradicional 

competidora no ámbito regional, A Argentina passou a acessar nossos centros de 

pesquisas nucleares, e uma relação de confiança superou um óbice geopolítico na 

esfera regional. Isso ocorreu também pelas graves crises econômicas e políticas que 
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passa o país vizinho, que deixou de ser um competidor na área de ciência. 

Como ensina SILVA, 2013, os projetos como o VS 30, em cooperação do 

Brasil com a Alemanha, recebem interferência norteamericana e não são de 

interesse de russos e chineses, que notadamente esperam que os progressos não 

resultem em conquistas inovadoras ou de entrada dos dois países no mercado 

mundial. Isso já ocorreu com o acordo Brasil e Ucrania, e reflete-se também nas 

pressões para a utilização do centro de Alcântara, que só se viabilizará com a 

autorização do uso de produtos com tecnologia americana. 

O quarto aspecto a ser observado é o carater possivelmente dual dos dois 

projetos, que atrapalha o avanço dessas áreas. O Estado deve procurar reduzir o 

viés bélico dos programas para reduzir as ingerências das demais potências 

mundiais. Conforme afirma Diniz (2016), ao contrário do que frequentemente se 

afirma, todas as assimetrias tradicionais são reforçadas e intensificadas pela 

disponibilidade de armamentos nucleares e seus vetores, e não o contrário. 

Assim, esse quarto fator do desafio ao avanço brasileiro nas áreas estudas é 

a própria geopolítica internacional, e a busca de um novo espaço pelo Brasil no 

mundo. A evolução econômica no início do século XXI, aliada a expectativa de 

surgimento de novos protagonistas internacionais, com a estruturação de blocos 

promissores como o BRICS, aumentou a resistência das potências mundiais em 

torno da nossa evolução, em todas as áreas. 

Embora nenhum país aprecie pressão externa, os países reagem de forma 

diferente em resposta à coerção. Alguns ignoram a pressão; outros adotam posições 

flexíveis para evitar antagonizar seus interlocutores (em geral, mais poderosos). 

Embora a pressão externa tenha tido influência na adesão do Brasil ao Tratado de 

Não Proliferação na década de 1990, no início do século o país foi mais militante em 

resistir a qualquer pressão de fora, na área nuclear. O cabo de guerra contínuo entre 

o Brasil e os Estados Unidos acerca da adoção do Protocolo Adicional da Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA) é um exemplo perfeito. Dessa maneira, a 

pressão externa exercida sobre o Brasil para assinar o protocolo adicional ao TNP 

fez com que a questão se tornasse quase sinônimo de defensa da soberania do 

Brasil no âmbito das conversas internas. (KASSANOVA, 2014)  
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O caso do Brasil é um exemplo perfeito do tipo de tensões que vêm se 

intensificando na ordem global: as que existem entre os Estados com armas 

nucleares e os Estados sem armas nucleares, entre desarmamento e não 

proliferação, e entre a não proliferação e a energia nuclear para fins pacíficos. 

(KASSANOVA, 2014) 

Finalmente, no estudo dos setores espacial e nuclear brasileiros, verificou-se 

que o setor nuclear obteve maior avanço, pois conseguiu suplantar algumas das 

dificuldades internas, assim como superou algumas desconfianças internacionais. 

Conduzido de forma parecida ao projeto espacial, conquistou objetivos importantes 

como o enriquecimento autônomo, e nos últimos anos, o reator para o submarino 

nuclear. 

O apelo energético pareceu mais palpável que os investimentos em 

autonomia de comunicações e imagens, por exemplo. O argumento para o 

investimento na área nuclear, em que pese a resistência dos ambientalistas, parece 

ser mais forte que aquele relacionado a impulsão e fabricação de satélites, por 

exemplo. Como afirma Kassanova, 2014, para evitar as crises energéticas que 

deixaram o país quase às escuras, o Brasil buscou diversificar suas fontes de 

energia mediante a expansão da energia nuclear. Esse fato é verdadeiro, embora os 

líderes políticos mostraram-se muitas vezes ambivalentes em relação ao setor 

nuclear. Apesar da relutância política em promover a energia nuclear na era pós-

Fukushima, o Brasil esteve disposto a ampliar seu parque nuclear. 

O projeto de desenvolvimento espacial, mesmo avançando na produção de 

satélites e das tentativas de produção de foguetes, foi prejudicado pelos acidentes 

na Base de Alcântara e pela ação mais decisiva imposta pelo mercado internacional, 

liderado pelos EUA.  

Especificamente na área nuclear, segundo Carpes, a conclusão de Angra III e 

a construção de novas usinas seriam importantes para que a participação nuclear na 

matriz energética não decrescesse, aumentando a vulnerabilidade do país pela falta 

de produção em escala dos materiais. A autora explica que no que se refere ao ciclo 

do combustível, duas de suas fases, notadamente as que mais agregariam valor, 

ainda dependiam do mercado internacional, devendo sua implementação e 
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realização em escala serem viabilizadas, com a construção de novas usinas, para 

que o país poupe em divisas e aumente o escopo de sua participação no mercado 

internacional de urânio. 

Como escreve Diniz (2016), tendo por base a hipótese de que a liderança da 

política internacional fica a cargo daquela(s) potência(s) que promove(m) inovações 

no processo produtivo conseguindo sua otimização, o domínio do know-how torna-

se o principal instrumento de poder e ascensão de uma potência. Em outras 

palavras, conhecimento se torna sinônimo de poder político e econômico. Por essa 

razão, é matéria cobiçada e um instrumento de restrição utilizado pelas potências 

detentoras de know-how para frear a ascensão de novos Estados. As antigas 

potências e grandes oligopólios produtores de know-how trabalham para manter por 

quanto tempo possível a liderança conferida pela inovação, o que implica no 

contínuo investimento em tecnologia. 

Ainda vinculado à agenda de C&T, nos primeiros governos do século XX, a 

particularidade do debate nuclear é o casamento verificado entre investimentos 

políticos e econômicos para a revitalização dessas atividades. Após uma década de 

desaceleração da agenda de C&T e a suspensão do Programa Nuclear, o tema 

reaparece envolto naqueles mesmos argumentos que lhe deram vida nas décadas 

de 1970 e 1980. Quais foram, a percepção de que a excelência científica e 

tecnológica é pré-requisito para um desenvolvimento interno com maior autonomia; 

que a matéria nuclear pelo grau de complexidade tecnológica possuída permite tal 

projeto e ainda confere prestígio ao país que a possui; que essa perspectiva pode 

ser alcançada quando internacionalmente as atividades nacionais na área inspiram 

confiança (DINIZ, 2016). 

No fundo, a busca pela independência, autossuficiência e progresso 

tecnológico, bem como por maior reconhecimento, é o que anima a política nuclear 

do Brasil. Esses fatores explicam a persistência do Brasil em desenvolver o ciclo 

completo do combustível nuclear, construir um submarino nuclear e ampliar a 

participação da energia nuclear em sua matriz energética, bem como suas tentativas 

de desempenhar um papel mais ativo na política nuclear global. Uma vez que os 

líderes do Brasil decidiram, nos anos 1950, desenvolver um setor nuclear avançado, 
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não houve como retroceder. Apesar de diversos reveses, o país continuou nesta 

trajetória. (KASSENOVA, 2014) 

As estratégias utilizadas no campo nuclear para superar as limitações 

internas e externas brasileiras podem servir de exemplo para o setor espacial. 

Contudo, os dois setores devem enfrentar coordenadamente seus principais óbices, 

que tem mais aspectos semelhantes do que apresentam diferenças. 
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