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INTRODUÇÃO 

 

Os submarinos são poderosas armas dissuasórias e suas características operacionais 
conferem importante dimensão ao Poder Naval, um dos pilares do nosso Sistema de Defesa. 

No contínuo esforço por dotar a Marinha com esses importantes meios, a Força prontificou o 
quarto submarino convencional, construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), o 
“Tikuna” (figura 1), que iniciou o seu período operativo em 2006.  

 

 
                                                                               Figura 1 
 
Paralelamente ao esforço de construção de submarinos convencionais, a Marinha desenvolve 

o seu Programa Nuclear desde 1979, com o propósito de dominar a tecnologia necessária ao projeto 
e construção de um submarino com propulsão nuclear, elemento considerado estratégico na 
Estratégia Nacional de Defesa (END) por conta do seu superior poder dissuasório. Apenas cinco 
Estados no mundo – EUA, Rússia, China, Grã-Bretanha e França, justamente os membros 
permanentes do Conselho de Segurança da ONU, possuem submarinos nucleares operacionais. A 
Índia tem envidado enérgicos esforços na obtenção do seu primeiro submarino nuclear, mas ainda 
não o prontificou.  
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Como consequência, o Programa Nuclear da Marinha (PNM) tem sido conduzido com 
intenso foco no seu objetivo final, isto é, o projeto e a construção dos meios necessários à obtenção 
do submarino nuclear. Para tanto, se faz necessário estabelecer a competência técnica autóctone 
para projetar e construir reatores do tipo “pressurized water reactor” (PWR), utilizados em 
propulsão naval, bem como produzir o seu combustível. Dominadas ambas tecnologias, elas 
poderão ser empregadas na geração de energia elétrica, quer para iluminar uma cidade, quer para 
propulsão de submarinos e navios de superfície. Assim, pode ser estabelecida uma forte conexão 
entre o PNM e as atividades da indústria nuclear brasileira, incluindo aquelas relacionadas à 
fabricação do combustível nuclear pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e à geração de energia 
núcleo-elétrica pela Eletronuclear (ETN). A sinergia entre o PNM e a indústria nuclear brasileira é 
um dos fatores chaves para o sucesso do Programa, cuja condução passa por complexos estágios de 
desenvolvimento, merecendo destaque o domínio do ciclo do combustível nuclear e o 
desenvolvimento e a construção de uma usina nuclear para geração de energia elétrica. 

O PNM é, desta forma, dividido em dois grandes projetos: o Projeto do Ciclo do 
combustível Nuclear e o Projeto do Laboratório de Geração Núcleo-Elétrica (LABGENE), 
conforme diagrama da Figura 2 .  

 
 

 
 
 
 
 
                                                          Figura 2 – Projetos do PNM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR 
 
 A fabricação do combustível nuclear, tanto para reatores comerciais, quanto para reatores de 
propulsão naval, é realizada por meio de vários processos físico-químicos que compõem o Ciclo do 
Combustível Nuclear. Por convenção, este Ciclo é dividido nas seguintes etapas: mineração, 
conversão, enriquecimento, reconversão (que inclui a fabricação do pó e das pastilhas de dióxido de 
urânio) e fabricação do elemento combustível. A Figura 3 apresenta estas etapas até o emprego final 
do combustível em uma usina de geração núcleo-elétrica, ou submarino nuclear. Também estão 
indicados os principais atores que exercem atividades em cada etapa do Ciclo. 
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Figura 3 – Ciclo do Combustível Nuclear 

 
 

Mineração 

 
 O Brasil detém a sétima maior jazida de urânio do mundo, tendo apenas um terço do seu 
território prospectado. As reservas hoje conhecidas perfazem aproximadamente 300.000 t 
(expressas como U3O8), correspondendo à demanda total de Angra I, II e III por cerca de 300 anos. 
Estima-se que o volume total das nossas reservas, após a prospecção completa do território 
nacional, totalize 800.000 t (expressas como U3O8). 
 A INB detém o monopólio da mineração de urânio no País e, atualmente, o sítio de Caetité 
(BA) tem capacidade de fornecer o concentrado de urânio (yellow cake) necessário para Angra I e 
II. As instalações de Caetité podem ser ampliadas, mediante investimento, para dobrar a sua 
produção e atender à demanda adicional de Angra III. A INB deve iniciar a exploração de uma 
segunda jazida, no sítio de Itataia (CE), nos próximos anos. 
 Por conta da experiência operacional adquirida pela INB, se pode afirmar que a tecnologia 
de mineração e beneficiamento do urânio está dominada pelo Brasil. As amplas reservas existentes 
conferem uma confortável situação para o abastecimento do PNM e das usinas nucleares brasileiras, 
incluindo aquelas planejadas para construção futura. As elevadas reservas nacionais, juntamente 
com o domínio tecnológico de todas as etapas do Ciclo, colocam o Brasil em privilegiada posição 
no cenário nuclear internacional, já que apenas dois outros Países, EUA e Rússia, têm grandes 
reservas de urânio e a tecnologia para sua exploração, desde o beneficiamento até a fabricação do 
elemento combustível. 
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Conversão 

 
 A Marinha concluirá em 2010 a construção de uma unidade piloto de conversão (USEXA) 
com capacidade nominal de 40 t/ano de hexafluoreto de urânio. Este composto é matéria prima 
imprescindível para os processos de enriquecimento isotópico industriais, etapa seguinte à 
mineração dentro do Ciclo do Combustível Nuclear.  

A USEXA foi patrocinada em conjunto pela Marinha e pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) e sua capacidade é suficiente para atender a demanda atual e futura da Marinha, 
mas não às demandas das usinas comerciais brasileiras. Angra I, II e II consumirão cerca de 1.200 
t/ano e o atendimento desta demanda requer a construção de uma unidade industrial de conversão.  

Esta nova unidade industrial, cuja construção faz parte do planejamento estratégico da INB, 
deve utilizar a tecnologia demonstrada pela Marinha na sua unidade piloto, tornando-se mais um 
ponto de contato entre o PNM e a indústria nuclear brasileira. A Figura 4 apresenta uma vista da 
USEXA. 

 

 
Figura 4 – Unidade piloto de conversão da Marinha em Iperó (SP) 

 
Enriquecimento isotópico 

 
 Ao final da década de 70 foram iniciados estudos para desenvolver no Brasil a tecnologia da 
separação isotópica do urânio (enriquecimento), principal barreira tecnológica para a fabricação de 
combustível nuclear. 

Os primeiros resultados foram obtidos já em 1982, quando foi construída a primeira 
ultracentrífuga capaz de fazer a referida separação.  

Seis anos depois foi inaugurada a primeira cascata de ultracentrífugas para a produção piloto 
de urânio enriquecido, em Iperó (SP), na unidade do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. 
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A Figura 5 mostra uma das notícias sobre a inauguração da primeira cascata de enriquecimento 
isotópico de urânio no Brasil em 1988. O evento foi presidido pelo Presidente da República, 
acompanhado do Presidente da Argentina.  

 
 

Figura 5 – Notícia sobre a inauguração da primeira cascata de enriquecimento isotópico no Brasil em 1988 
 

 O domínio dessa tecnologia representou importante avanço político e tecnológico para o 
Brasil.  

Dada a sua importância econômica, já que ela representa cerca de 34% do preço do 
combustível final, um acordo foi firmado entre a Marinha e a INB para a construção de uma 
unidade de enriquecimento industrial em Resende, a ser operada pela INB, com o objetivo de 
atender as usinas brasileiras. Este acordo representa, hoje, o ponto de contato mais relevante e 
estratégico entre o PNM e a indústria nuclear brasileira. A utilização comercial, por parte da INB, 
da tecnologia desenvolvida pela Marinha consolidará de forma sustentável esta etapa do Ciclo do 
Combustível. Duas das dez cascatas previstas para implantação estão operacionais e entregues à 
INB. A terceira será entregue em junho de 2010.  

Não obstante, o projeto, quando concluído, atenderá tão somente à demanda de 100% de 
Angra I e 20% de Angra II. A sua extensão para o atendimento completo de Angra II e III nos 
próximos anos permitirá à INB uma operação mais econômica e eficiente. Para tanto, se faz 
necessária a expansão da capacidade de produção de ultracentrífugas por parte da Marinha. Este 
desafio será discutido mais adiante. 
 
Reconversão e Fabricação do Elemento Combustível 

 
 Esta etapa é a de maior experiência operacional do País. A INB e a Marinha já dispõem de 
instalações industriais e piloto, respectivamente, para atender as necessidades das usinas brasileiras 
e do PNM.  

Cumpre notar, entretanto, que o desenvolvimento de combustíveis avançados para emprego 
naval ainda requer um longo e complexo desenvolvimento. A configuração do primeiro núcleo do 
reator de propulsão da Marinha é conservativa, com largas margens de projeto, privilegiando a 
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segurança acima de todos os demais requisitos operacionais.  
Após o início de operação do reator protótipo em terra, LABGENE, a sua experiência 

operacional permitirá o projeto e a fabricação de um núcleo de melhor desempenho. Para tanto, já 
foram iniciados estudos, com o apoio conjunto do MCT, para a seleção de um novo tipo de 
combustível avançado. A Figura 6 mostra algumas pastilhas de dióxido de urânio usadas em 
reatores comerciais de geração núlceo-elétrica. 
 

 
Figura 6 – Pastilhas de dióxido de urânio  

 
O LABGENE 
 
 Em paralelo ao Projeto do Ciclo do Combustível, mas com alguma defasagem no tempo, 
foram iniciados os estudos relativos ao Projeto do LABGENE, buscando o desenvolvimento e a 
construção de uma usina nuclear de geração de energia elétrica totalmente projetada e construída no 
País, incluindo o seu reator. Vale destacar que o Projeto do LABGENE desenvolveu um reator que 
terá potência de cerca de 11 MW, suficiente para iluminar uma cidade de aproximadamente 20.000 
habitantes. Essa instalação servirá de base e de laboratório para projetos de reatores nucleares no 
Brasil.  

 
Figura 7 – Vista geral do LABGENE 
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Pela característica dual do projeto, o LABGENE é, também, um protótipo em terra do 
sistema de propulsão naval que, por sua vez, permitirá a obtenção da capacitação necessária para 
emprego no submarino nuclear. A Figura 7 apresenta a situação atual de montagem do LABGENE 
no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, Iperó (SP), cuja conclusão está prevista para 
2014.  
 
ARRASTE TECNOLÓGICO DO PNM 
 
 Desde o início de suas atividades, o PNM defronta-se com óbices e oportunidades ímpares 
para um processo sistemático de absorção, aprimoramento e ampla disseminação de tecnologias de 
ponta, inclusive aquelas ainda indisponíveis no País. Com efeito, já nos primeiros anos, previam-se 
crescentes dificuldades na importação de equipamentos e componentes mais sofisticados. Por esta 
razão, o lema adotado no PNM foi sempre “Tecnologia própria é independência”. Esta diretriz 
visava fortalecer a indústria nacional, sobretudo aquela associada a tecnologias mais complexas, e 
tornar robusto o PNM, dada a sua natureza estratégica para o exercício da defesa do País. 
 O processo sistemático de nacionalização de um componente ou equipamento envolve 
preferencialmente a participação conjunta, ou sequencial, de técnicos de instituições de pesquisa e 
de indústrias nacionais. Desta forma, como verificado em outros países que desenvolveram 
programas nucleares autônomos, o PNM necessita e desenvolve uma série de itens, sistemas, 
tecnologias, materiais, capacitação de recursos humanos, para mencionar alguns, que possuem 
desdobramento em outros setores da sociedade brasileira.  
 Tais desenvolvimentos foram feitos em decorrência das diversas parcerias firmadas entre a 
Marinha e empresas, universidades e institutos de pesquisa, ao longo de mais de vinte anos. É 
importante destacar o apoio de diversos órgãos da Administração Federal, como o MCT e da 
Financiadora de Projetos (FINEP) em várias iniciativas do CTMSP.  
 O sucesso do programa de nacionalização e seu efeito multiplicador podem ser medidos pela 
extensa gama de materiais, componentes e equipamentos avançados que até menos de quinze anos 
atrás não eram fabricados, nem muito menos projetados no País, e que atualmente já o são, sendo 
também utilizados por um grande número de empresas em diversos campos de atividades. Vale 
destacar que este esforço incentiva a sinergia de vários setores, principalmente quando existem 
parcerias advindas do PNM para atender a outras necessidades do País, com destaque para a 
realizada com a INB. 
 Além disso, o PNM agrega um conjunto considerável de recursos humanos, sejam eles 
diretamente envolvidos com o Programa - universitários, pesquisadores, engenheiros, técnicos e 
servidores, ou indiretamente, tendo em vista os produtos gerados pelo arrasto tecnológico e as 
empresas e institutos de pesquisa e de ensino envolvidas. 

 
De uma forma sintética, os itens de maior relevância são: 
 

a) desenvolvimento de equipamentos dos circuitos primário e secundário do LABGENE, como 
reator nuclear, geradores de vapor, pressurizador, condensadores e outros, capacitando nossa 
indústria no fornecimento de equipamentos com qualidade nuclear; 
b) nacionalização de componentes de processo, como válvulas, medidores de vazão, medidores de 
pressão e itens de tubulação, os quais possuem emprego na indústria química; 
c) pesquisa e desenvolvimento de sensores inerciais (e.g. giroscópios e acelerômetros), em projetos 
conjuntos com o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM); 
d) pesquisa e desenvolvimento de aços especiais, ligas de alumínio e materiais compósitos; 
e) desenvolvimento de processos de fabricação de itens especiais para indústria aeronáutica, 
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aeroespacial e de defesa; 
f) desenvolvimento de equipamento laboratorial à laser para pesquisas médicas; 
g) pesquisa e desenvolvimento de sistemas de controle para sistemas mecatrônicos; e 
h) desenvolvimento de detectores de radiação para pés e mãos para aplicação industrial. 
 
 
DESAFIOS E PROPOSTAS 
 

 
 
 A história do Programa Nuclear da Marinha demonstra, em primeiro lugar, que projetos 
complexos de desenvolvimento tecnológico requerem, sobretudo, persistência. A manutenção do 
rumo e dos objetivos que norteiam o projeto é uma condição “sine qua non” para o seu sucesso. 
Contribui também para tal, uma estabilidade orçamentária adequada à evolução de projetos desta 
natureza, tipicamente com aportes crescentes (tipo curva S), bem como a aplicação de ferramentas 
de gestão moldáveis a projetos de risco tecnológico que permitam a nacionalização de componentes 
e materiais junto à indústria nacional. 
 Os desafios imediatos do PNM estão concentrados na conclusão das unidades ora em 
construção o que, naturalmente, depende da manutenção do orçamento previsto ao longo dos 
próximos quatro anos. A USEXA e o LABGENE permitirão a consolidação, em escala piloto, do 
Ciclo do Combustível Nuclear e a construção do primeiro reator nuclear de potência construído com 
tecnologia brasileira. Ambas as unidades, fruto da tecnologia desenvolvida pela Marinha, ensejam 
também um forte apoio tecnológico à indústria nuclear brasileira. Dentro deste contexto, o aumento 
de capacidade de fabricação de ultracentrífugas pela Marinha representa um enorme desafio a ser 
vencido, caso haja a decisão do MCT em expandir a capacidade de enriquecimento industrial da 
INB em Resende (RJ). Esta decisão, é importante frisar, acarretaria o aumento de escala deste 
processo fabril, permitindo a nacionalização de diversos insumos que ora são importados. 
 Em todos os cenários, se faz importante discutir e implementar um modelo de gestão 
compatível com a execução de projetos com alto risco tecnológico. Desta forma, se faz necessário 
discutir a proposta de um novo modelo de gestão, que incluiria: uma sistemática mais adequada 
para aquisição de bens e serviços; um processo de financiamento que permita uma certa estabilidade 
orçamentária plurianual; e a utilização do sistema de pesquisa e desenvolvimento para a formação e 
fixação de jovens pesquisadores e engenheiros em áreas estratégicas, tais como a nuclear. A 
renovação do modelo de gerenciamento vigente poderia, de maneira incisiva, fortalecer a nossa 
independência por meio do desenvolvimento tecnológico. 
 


