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PREFÁCIO

O Brasil possui um programa nuclear bem consolidado que conta com mineração, 
beneficiamento, conversão e enriquecimento de urânio e produção de energia 
elétrica a partir de fontes nucleares. No presente momento, o país está prestes a 
expandir ainda mais suas capacidades com a incorporação de um submarino a 
propulsão nuclear, a fabricação industrial de combustível nuclear naval, a construção 
de uma terceira usina nuclear e um novo reator de pesquisa, além da exploração 
de novas minas de urânio. No âmbito do processo, as autoridades competentes já 
começaram a adaptar as leis e regulamentos em vigor de forma a acomodar esses 
novos projetos e, em alguns casos, captar investimentos privados pela primeira vez. A 
transformação e a expansão do programa nuclear do Brasil vêm alterando o equilíbrio 
entre as áreas civil e militar do programa, com a Marinha do Brasil desempenhando 
um papel cada vez mais abrangente nessas duas áreas. É muito provável que, como 
resultado desses esforços, o contexto brasileiro de formulação de políticas nucleares 
passará por profundas transformações. 

Este relatório oferece um panorama abrangente das capacidades e dos principais atores 
do setor nuclear brasileiro e uma ampla avaliação da governança e da accountability 
nessa área, com o intuito de identificar oportunidades de melhoria à medida que o 
país transita em direção a um ambiente mais complexo no campo da política nuclear. 
Por meio de análises e entrevistas detalhadas com os principais agentes do setor, os 
autores abordam questões que incluem segurança física e cibernética das instalações 
nucleares, segurança técnica nuclear, licenciamento e regulamentação nuclear e 
ambiental, salvaguardas nucleares internacionais, gestão de rejeitos nucleares e de 
combustível nuclear usado, bem como as áreas de recursos humanos e capacitação 
no setor nuclear. 

Ao contrário da maioria dos países da América Latina, o Brasil desenvolveu um programa 
nuclear avançado que conta com uma indústria nuclear bastante consolidada. Ao longo 
dos anos, sucessivos governos implementaram os dispositivos institucionais e jurídicos 
requeridos para criar um ambiente propício ao uso de energia nuclear com segurança 
e eficiência. Os diversos órgãos governamentais que dão suporte ao programa nuclear 
em todas as etapas do ciclo do combustível nuclear fornecem garantias básicas de 
qualidade e supervisão. 

Ainda assim, as autoridades brasileiras estão hoje diante de uma oportunidade 
sem precedentes de melhorar a eficácia dos processos regulatórios que regem o 
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setor nuclear à medida que novos agentes passam a integrá-lo, e um novo ciclo 
de desenvolvimento tecnológico se inicia graças aos dois principais projetos 
atualmente em desenvolvimento – o submarino a propulsão nuclear e o reator 
multipropósito brasileiro. O atual sistema de governança pode ser mais eficaz. 
No curto prazo, seria prudente que o governo brasileiro sanasse as pendências 
atinentes à proteção ambiental, gestão de rejeitos nucleares e combustível nuclear 
usado, à segurança f ísica e cibernética de instalações nucleares, à segurança técnica 
nuclear, ao desenvolvimento de salvaguardas para o combustível nuclear naval, à 
criação de um órgão regulador nuclear independente e, por último, mas não menos 
importante, à corrupção política no setor nuclear. Um programa nuclear seguro e 
produtivo no longo prazo exige, por sua vez, investimentos em áreas essenciais, tais 
como a capacitação e a retenção de pessoal especializado. Esta é uma questão que 
exigirá um esforço contínuo por parte dos órgãos governamentais e das autoridades 
competentes na área de capacitação técnica. Outra área a ser aprimorada é a 
conscientização pública sobre questões nucleares e o envolvimento signif icativo 
da sociedade civil e dos movimentos sociais no discurso público. Para facilitar a 
leitura, o presente relatório divide esses objetivos, tão amplos e abrangentes, em 
partes específ icas.

A principal deficiência do Brasil é a corrupção política endêmica, que dificulta a 
capacidade do governo de oferecer uma política nuclear sólida para o povo brasileiro. 
Uma série de escândalos, divulgados recentemente, aponta para um círculo vicioso. 
Partidos políticos nomeiam pessoas para cargos gerenciais importantes no setor 
nuclear, pulverizado por todo o país, que são, por sua vez, utilizados para captar 
recursos financeiros lícitos e ilícitos, provenientes de conglomerados empresariais 
que possuem ou almejam celebrar contratos com o governo. As medidas tomadas 
nos últimos cinco anos para coibir esse tipo de corrupção – através de instituições 
de controle como o Ministério Público estadual e federal, e o Tribunal de Contas da 
União e com uma Polícia Federal investigativa se tornando mais ativa em atividades 
anticorrupção no setor nuclear – constituem uma evolução providencial. A cooperação 
internacional com promotores de justiça estrangeiros e a Interpol também contribuiu 
para melhorar o campo da política nuclear nacional. Agora, as autoridades têm a chance 
de transformar as lições aprendidas em uma ferramenta útil e em um mecanismo de 
feedback para o programa nuclear, à medida que avança na expansão da capacidade 
instalada e no desenvolvimento tecnológico. 

Como pesquisadores, os autores não pretendem determinar os caminhos específicos 
a serem seguidos pelas autoridades brasileiras no que se refere à política nuclear. Em 
vez disso, o objetivo deste relatório é delinear as principais alternativas que existem 
atualmente no Brasil, no setor nuclear, e apresentar uma análise nuançada acerca das 
possíveis consequências da adoção dessas alternativas. O tom do material é reflexivo e 
analítico, e não estritamente prescritivo. No processo de elaboração deste relatório, os 
autores consultaram os mais diversos agentes públicos envolvidos na área e ouviram 
diversos pontos de vista que influenciam o setor nuclear. O texto resultante reflete essa 
diversidade. Para cada sugestão das políticas públicas a serem adotadas, os autores 
explicitam os custos envolvidos e as suas implicações. 
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O relatório faz parte de um esforço da Escola de Relações Internacionais da FGV no 
sentido de disseminar conhecimentos sobre a política nuclear no Brasil e melhorar a 
qualidade do debate público e do pensamento acadêmico nesse campo. O relatório foi 
pesquisado e redigido pelo professor Matias Spektor (FGV), por Lucas Perez Florentino 
(FGV) e pela Dr. Togzhan Kassenova (State University of New York at Albany). A equipe 
se reuniu com diversas autoridades governamentais e partes interessadas do setor de 
política nuclear, em 2018, e agradece pelo tempo dispensado e pelas contribuições 
oferecidas. Entre as autoridades governamentais e outras partes interessadas, 
destacam-se membros do Gabinete da Presidência da República responsável pela 
política nuclear; membros do corpo técnico da CNEN, da Marinha do Brasil e do 
Ministério das Relações Exteriores; órgãos federais, estaduais e privados responsáveis 
por diversas seções do ciclo de políticas; e equipes responsáveis pela supervisão de 
instalações nucleares em Angra, Caetité, Iperó, Resende, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Foram feitos todos os esforços para apresentar um mapeamento objetivo, baseado 
em fatos e que retratasse o campo da política nuclear brasileira atualmente. As 
informações apresentadas refletem o cenário encontrado no mês de dezembro de 
2019. No decorrer da elaboração deste relatório, os autores apresentaram às partes 
interessadas, informalmente, as conclusões e recomendações do relatório por meio 
de conversas privadas em 2019. Além disso, receberam comentários de dois revisores 
externos. Os autores se responsabilizam por eventuais erros. 
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CAPACIDADES E  
INTENÇÕES NUCLEARES  
DO BRASIL

O CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR
O Brasil é um dos poucos países do mundo que dominam todas as etapas do ciclo 
do combustível nuclear aberto, a saber, a mineração e o beneficiamento de urânio, 
a conversão de urânio, o enriquecimento de urânio e a produção de pastilhas de 
combustível e dos elementos combustíveis. A Marinha controla a tecnologia de 
enriquecimento de urânio e executa o ciclo do combustível a partir da conversão para 
o seu próprio projeto em escala laboratorial, enquanto a empresa estatal Indústrias 
Nucleares do Brasil (INB) realiza atividades comerciais do ciclo do combustível nuclear. 
(Vide “Marinha do Brasil” e “Indústrias Nucleares do Brasil” em “1 – Capacidades e 
Principais Atores”)

MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE URÂNIO

O Brasil possui recursos significativos 
de urânio, que são extraídos desde 
1982. O valor total das reservas provadas 
e prováveis é de 309.370 toneladas 
métricas (t).1 Já a Agência Internacional 
de Energia Atômica (AIEA) avalia que o 
Brasil possui 276.800 t de urânio.2

Até o momento, o Brasil conta com 
duas minas de urânio – uma no 
planalto de Poços de Caldas (no 
município de Caldas), em Minas Gerais, 
na região sudeste, e outra na Província 
Uranífera de Lagoa Real (no município 
de Caetité) no estado da Bahia, na 
região nordeste. 

1 Evando Carele de Mattos and Luiz Antonio Rubini, “Reservas Brasileiras de Urânio e sua Capacidade de 
Atendimento à Demanda Interna (Apresentação de Power Point, VII Congresso Geral de Energia Nuclear, Belo 
Horizonte, MG, 1999).

2 International Atomic Energy Agency and Nuclear Energy Agency. Uranium 2016: Resources, Production, and 
Demand (Paris: OECD, 2016), 31.

Mina de urânio em Caetité, Bahia (Foto: Marcelo Corrêa/
Acervo INB)
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A mineração de urânio em Caldas, com capacidade de 425-500 t/ano, encerrou-se em 
1995. A produção total chegou a 1.300 t de U3O8.3

Em Caetité, a seleção de áreas e a sua subsequente exploração começou no início dos 
anos 1970. A mineração de urânio no local só teve início em 1999, em virtude de atrasos 
ocasionados pela reestruturação do setor nuclear com a dissolução da Nuclebrás e a 
criação da INB. 

Existem duas minas exploradas em Caetité – Cachoeira e Engenho. Em 2014, toda a 
atividade de mineração de urânio foi interrompida.4

Em 2019, a INB planejava desenvolver uma mina subterrânea em Cachoeira e 
uma nova mina em Engenho. No entanto, a empresa enfrentou dif iculdades na 
obtenção de uma licença da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para 
operar essa nova mina em Cachoeira. Havia preocupação do órgão com o radônio 
– um gás radioativo incolor, insípido e considerado perigoso para a saúde – e foram 
feitos questionamentos sobre os sistemas e equipamentos elétricos a serem 
empregados. Atrasos no processo de licenciamento também podem explicados 
pelo fato de que esse projeto será o primeiro em que a CNEN terá de licenciar uma 
mina subterrânea de urânio.5

A produção total de Caetité atingiu 3.700 t de U3O8 (est.).6

Uma terceira reserva de urânio em Santa Quitéria, no estado do Ceará, encontra-se em 
processo de licenciamento. Estima-se que a capacidade de produção anual do projeto 
seja de 1.800 t de U3O8/ano.7

Outras reservas prováveis de urânio no Brasil encontram-se em Lagoa Real/Caetité, no 
estado da Bahia, e novas minas em Pitinga (Amazonas), Rio Cristalino (Pará), Campos 
Belos/Rio Preto (Tocantins), no norte do Brasil, Espinheiras (Paraíba) na região nordeste, 
Amorinópolis (Goiás) no centro-oeste, Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais) no sudeste 
e Figueira (Paraná), na região sul.8

CONVERSÃO DE URÂNIO

Após a mineração e o beneficiamento do urânio, o próximo estágio do ciclo de 
combustível é a conversão de U3O8 sólido em UF6 (hexafluoreto de urânio) gasoso. O 

3 IAEA and NEA, Uranium 2016, 169. Renata Dalaqua, “Átomos e Democracia no Brasil: A Formulação de Políticas e os 
Controles Democráticos para o Ciclo do Combustível Nuclear no Período Pós-1988” (Tese de doutorado, FGV, Rio de 
Janeiro, RJ, 2017), 103.

4 Nicola Pamplona, “Parada desde 2014, produção de urânio será retomada este ano, diz estatal,” Folha de São 
Paulo, 30 de agosto de 2018, https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/parada-desde-2014-producao-de-
uranio-sera-retomada-este-ano-diz-estatal.shtml.

5 Consultas com gestores e equipe da INB em Caetité, Bahia em 6 de abril de 2018.
6 Para mais informações sobre a produção anual de urânio desde a abertura da mina de Caetité, vide os 

relatórios anuais de gestão da INB (Relatórios de Gestão) de 2005 a 2017, disponíveis em http://www.inb.gov.br/
Transparencia/Prestacao-de-Contas.

7 “Santa Quitéria”, INB, acesso em 13 de agosto de 2019, http://www.inb.gov.br/A-INB/Onde-estamos/Santa-Quiteria.
8 Francisco Goés, Rodrigo Polito and Marcos de Mouro Souza, “Governo vai estimular parcerias para ampliar a 

produção de urânio”, Valor Econômico, 7 de janeiro de 2019, https://www.valor.com.br/brasil/6051649/governo-vai- 
estimular-parcerias-para-ampliar-producao-de-uranio.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/parada-desde-2014-producao-de-uranio-sera-retomada-este-ano-diz-estatal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/parada-desde-2014-producao-de-uranio-sera-retomada-este-ano-diz-estatal.shtml
http://www.inb.gov.br/Transparencia/Prestacao-de-Contas
http://www.inb.gov.br/Transparencia/Prestacao-de-Contas
http://www.inb.gov.br/A-INB/Onde-estamos/Santa-Quiteria
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Brasil não possui usinas de conversão 
em escala industrial e depende de 
parceiros internacionais para suprir 
suas demandas de conversão. Até 
2009, a empresa Nukem Energy 
GmbH, da Alemanha, convertia 
urânio brasileiro em UF6. Entre 2010 e 
2014, a conversão foi feita pela antiga 
Areva (atualmente denominada 
Orano), na França.9 A INB importou 
UF6 gasoso natural e não utilizou 

serviços de conversão em 2015 e 2016.10 Um novo contrato de prestação de serviços 
de conversão deveria ter começado em 2018, mas novos detalhes ainda não foram 
tornados públicos.11

A INB desenvolve um projeto-conceito para sua própria usina de conversão, mas, 
apesar de estimativas prévias preverem que a usina começaria a operar em 2025, 
o projeto permanecia em seus estágios iniciais em 2019. Devido a cortes drásticos 
no orçamento, em 2017, a INB decidiu adiar todas as atividades planejadas para a 
construção da usina para aquele ano, passando a concentrar o seu orçamento na 
fabricação de combustíveis, a fim de cumprir seus compromissos de fornecimento de 
combustível para os reatores de Angra-1 e Angra-2.12

Segundo a INB, o custo de investimento de uma planta de conversão de escala 
industrial deve ser justif icado com base na quantidade de urânio que se espera 
produzir; a menos que um nível mínimo de produção seja alcançado e mantido, o 
projeto não será viável.13

Na escala industrial e comercial, a instalação da capacidade de conversão deve 
caminhar junto com o desenvolvimento da capacidade de enriquecimento. O 
custo da conversão representa uma parcela relativamente pequena do custo total 
do combustível de uma usina nuclear, aproximadamente 5%, enquanto que o 
componente de enriquecimento constitui 35%.14

Em 2012, a Marinha construiu uma planta de pequena escala em Iperó, no estado de 
São Paulo, onde executará a conversão de urânio para suprir suas necessidades. No 
entanto, devido a atrasos no processo de licenciamento, a planta ainda está sendo 
comissionada e não há data prevista para que entre em operação completa.

9 INB, Relatório da Administração 2009 (Rio de Janeiro, 2010), 3; INB, Relatório de Gestão do Exercício de 2010 (2011), 
5.

10 INB, Relatório de Gestão do Exercício de 2015 (Rio de Janeiro, 2016), 34; INB, Relatório de Gestão do Exercício de 
2016 (Rio de Janeiro, 2017), 35.

11 Proposta de Resolução do Conselho de Administração da INB .15/16, 24/06/2016 - Anexo II: Orçamento 2017 - 
Programa de Trabalho - Projeto e Atividades e Plano de Investimentos. In: INB, Relatório de Gestão 2017.

12 INB, Relatório de Gestão 2017, 52-53.
13 Ibid., 53.
14 Consultas com gestores e equipes da INB em Resende, Rio de Janeiro, em 13 de abril de 2018.

Cilindros de UF6 (Foto: Acervo INB)



15

ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

A Marinha é proprietária 
exclusiva da tecnologia de 
enriquecimento de urânio 
no Brasil. Nas instalações de 
Aramar, em Iperó, a Marinha 
realiza enriquecimento de 
urânio para seus próprios 
projetos e para alguns reatores 
de pesquisa. No geral, a 
Marinha não enriquece a níveis 
superiores a 4,3% de urânio-235 
(U-235), com a exceção do combustível necessário para alguns reatores de pesquisa, 
que demandam 19,9% de U-235, como no caso do reator nuclear IEA-R1 e do futuro 
Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). A planta de enriquecimento de Aramar está 
autorizada a operar com 19,9% de U-235. No entanto, sempre que a Marinha decide 
iniciar operações de enriquecimento desse nível, deve notificar a CNEN, a AIEA e a 
Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares 
(ABACC) com antecedência, para que procedimentos específicos de salvaguardas 
possam ser implementados. A notificação é necessária porque as salvaguardas 
aplicadas ao enriquecimento em até 5% são menos complexas do que as exigidas 
para 19,9%. Atualmente, a cascata de ultracentrífugas dedicada ao enriquecimento de 
urânio para o RMB é utilizada para enriquecer urânio para o reator IEA-R1.15 A Marinha 
é autossuficiente no que diz respeito às demandas de enriquecimento para seus 
programas, mas ainda depende da INB para o fornecimento de concentrado de urânio 
e de hexafluoreto de urânio não enriquecido.

Para o setor nuclear civil do Brasil, a Marinha transfere sua tecnologia de 
enriquecimento de urânio através da INB. Em sua fábrica em Resende, a INB realiza o 
enriquecimento até o nível de 4,3% de U-235 para a produção do combustível nuclear 
usado nos reatores de Angra-1 e Angra-2. Em 2017, a INB atendia apenas 14% da 
quantidade necessária para abastecer os reatores de Angra-1 e Angra-216 e, assim como 
acontece na conversão, conta com parceiros estrangeiros para atender sua demanda 
por enriquecimento. Atualmente, a INB opera oito cascatas de ultracentrífugas de 
enriquecimento e pode ofertar quantidade equivalente a 60% das necessidades de 
enriquecimento de Angra-1.17

15 “Centro do Combustível Nuclear”, IPEN, accessed August 29, 2019, https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.
php?secao_id=544 ; Consultas com gestores e equipes do CTMSP, em Iperó, São Paulo no dia 4 de abril de 2018, e 
do IPEN, em São Paulo, no dia 3 de abril de 2018.

16 INB, Plano Estratégico INB 2017-2026 (2017), 36-37.
17 “Presidente da República visita INB e inaugura cascata de enriquecimento de urânio” INB, 29 de novembro 

de 2019, https://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/presidente-da-republica-visita-inb-e-inaugura-cascata-de-
enriquecimento-de-urani/Origem/395.

INB Resende (Foto: Acervo INB)

https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=544
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=544
https://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/presidente-da-republica-visita-inb-e-inaugura-cascata-de-enriquecimento-de-urani/Origem/395
https://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/presidente-da-republica-visita-inb-e-inaugura-cascata-de-enriquecimento-de-urani/Origem/395
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FABRICAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR 

A INB produz combustível para os reatores de Angra-1 e Angra-2. Sua capacidade 
instalada anual para a produção de pastilhas de combustível é de 120 t de UO2/ano, 
ultrapassando as demandas das duas unidades. (Angra-1 consome aproximadamente 
16 t/ano; Angra-2 consome aproximadamente 30–35 t/ano.) A capacidade instalada 
da INB para a produção de elementos combustíveis é de 250 t/ano.18 Em 2018, a INB 
já havia produzido e armazenado combustível para Angra-3, embora sua construção 
continue parada desde 2015 (Vide “Investimentos Privados” em “2 – Governança 
e Accountability.”). O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) e o 
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) no Centro Experimental 
Aramar (CEA ou Aramar) também operam instalações destinadas à fabricação de 
combustível, que atendem às necessidades de consumo de reatores de pesquisa e 
propulsão, respectivamente.

O SUBMARINO A PROPULSÃO NUCLEAR
O Brasil pretende comissionar 
um submarino a propulsão 
nuclear até 2029, após uma 
longa e arrastada jornada em 
busca da propulsão nuclear 
naval, que começou em 1979 
com os primeiros projetos 
de uma centrífuga a gás no 
país.19 Conforme constatado 
pelos autores em sua visita ao 
estaleiro de Itaguaí em abril de 
2018, o andamento do projeto 
de construção do submarino 
a propulsão nuclear 
está bastante avançado; 
independentemente dos 
obstáculos que possam 
atrasar ainda mais a data final 

da construção na próxima década, o projeto parece ser irreversível. 

As atividades relativas ao projeto de construção do submarino a propulsão nuclear 
estão sendo capitaneadas pela Marinha do Brasil em parceria com a empresa francesa 
Naval Group (antiga DCNS). A divisão do trabalho é bem simples: os franceses 
fornecem o projeto do casco e outras tecnologias não nucleares, e o Brasil assume a 

18 INB, Relatório de Gestão 2017, 28.
19 Matias Spektor, “The Evolution of Brazil’s Nuclear Intentions,” Nonproliferation Review 23, (2016): 635-652; M. 

Barletta “The Military Nuclear Program in Brazil” (PAPER, Center for International Security and Arms Control, 1997).

Estaleiro de Itaguaí em dezembro de 2018 (Foto: Marinha do Brasil)
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Figura 1: O ciclo do combustível nuclear no Brasil
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responsabilidade por todos 
os componentes nucleares 
do submarino, incluindo o 
reator de propulsão nuclear 
naval. O acordo entre o Brasil 
e a França também prevê 
a construção de quatro 
submarinos convencionais 
a diesel da classe Scorpène, 
sendo que o primeiro deles 
foi lançado em dezembro de 
2018 para sua primeira fase 
de testes. 

O custo estimado para todo 
o projeto Prosub (quatro 
submarinos convencionais, 
um submarino a propulsão 
nuclear e infraestrutura 

naval para construção e operação) era de aproximadamente R$ 35,5 bilhões em 
2017. As estimativas mudaram com o longo do tempo devido a acréscimos não 
previstos nos contratos originais, alterações nos projetos originais e flutuações 
cambiais.20 Só o submarino nuclear representa R$ 12,4 bilhões, fora os custos do 
protótipo de reator. 

O submarino a propulsão nuclear brasileiro terá 100 m de comprimento e 9,8 m 
de diâmetro. Os engenheiros navais brasileiros estimam que o submarino terá 
capacidade para 100 pessoas a bordo e poderá submergir até 350 metros. Seu sistema 
de armamento contará somente com torpedos convencionais.

O estaleiro de Itaguaí contará com instalações nucleares específ icas, que incluem 
um complexo radiológico para troca de combustível, um centro de manutenção 
especializado para o reator, um batalhão para radioproteção e uma área de 
descontaminação e descarte de rejeitos radioativos.21 A data estimada para 
conclusão é 2029, com início da operação previsto para 2030.22 Ainda assim, atrasos 
podem ocorrem.

O submarino contará com um reator de água pressurizada (PWR) de 11 MWe (48 
MWth) com varetas do elemento combustível contendo óxido de urânio (UO2) e 
varetas de controle. Cada um dos 21 elementos combustíveis é composto por 260 

20 Ministério da Defesa, Relatório de Gestão – Exercício 2017 (Brasília, 2018), 91-92. Essas cifras incluem a implantação 
de infraestruturas associadas (R$ 12.49 bi), o desenvolvimento e a construção do submarino nuclear (exceto o 
reator de propulsão) (BRL 12.14 bi) e dos convencionais (BRL 10.86 bi).

21 “Estaleiros e Base Naval,” Prosub – Marinha do Brasil, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.marinha.mil.br/
prosub/estaleiro-e-base-naval.

22 “O Prosub e o Submarino Nuclear Brasileiro SN-BR,” Aeronaval Comunicação, acesso em 29 de agosto de 2019, 
http:// www.naval.com.br/blog/2018/02/20/o-prosub-e-o-submarino-nuclear-brasileiro-sn-br/ ; “Programa Nuclear 
da Marinha”, CTMSP – Marinha do Brasil, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.marinha.mil.br/ctmsp/
programa- nuclear-da-marinha ; “Submarino Nuclear,” CTMSP – Marinha do Brasil, acesso em 29 de agosto de 2019, 
https://www.marinha.mil.br/ctmsp/submarino-nuclear.

Lançamento do primeiro submarino convencional (Riachuelo) do projeto 
Prosub, em dezembro de 2018 (Foto: Alan Santos/PR, CC BY-NC-SA 2.0)

https://www.marinha.mil.br/prosub/estaleiro-e-base-naval
https://www.marinha.mil.br/prosub/estaleiro-e-base-naval
https://www.marinha.mil.br/ctmsp/submarino-nuclear
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varetas, totalizando 146 quilos de UO2 enriquecido e 24.440 pastilhas.23 O reator irá 
operar com dois geradores: um fornecerá energia para o motor de propulsão, e o outro 
será responsável por gerar eletricidade para outros sistemas no submarino.24

A Marinha implantou o Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (Labgene) 
para testar equipamentos submarinos em um protótipo em terra do reator nas 
instalações da Aramar, no estado de São Paulo. O Labgene funcionará como 
uma instalação laboratorial destinada a simular as condições que os operadores 
encontrarão durante a operação do reator no interior do submarino. Com um custo 
estimado de R$ 6,8 bilhões, o projeto Labgene abrange pesquisas sobre fabricação 
de combustível para reatores nucleares, a construção de reatores nucleares para 
testes de propulsão e produção de energia, atividades relacionadas à construção, 
manutenção, desativação, suporte logístico e serviços logísticos para o submarino a 
propulsão nuclear.25 Os testes que integram o turbo gerador e o motor começaram 
em junho de 2018 sem o módulo nuclear. Os gestores do projeto estimam que o 
Labgene estará em pleno funcionamento até 2021.26

Durante a visita dos autores 
ao local em 2018, oficiais da 
Marinha afirmaram que o 
submarino operaria com 
combustível enriquecido 
ao nível de 4,3% de U-235, 
embora esse número possa 
variar ao longo do tempo. 
Nos últimos anos, as 
autoridades brasileiras vêm 
reafirmando que o reator 
do primeiro submarino 
usará urânio de baixo 
enriquecimento (LEU),27 
isto é, enriquecido a até 20% 
de U-235. O combustível 

23 S. Philippe, “Safeguarding the Military Naval Nuclear Fuel Cycle,” Journal of Nuclear Materials Management 42, 
no.3, (2014): 40-52; “Marinha Avança no LABGENE e Lança Equipamentos para Produção de Combustível Nuclear,” 
Aeronaval Comunicação, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.naval.com.br/blog/2018/04/10/marinha-
avanca-no-labgene-e-lanca-equipamentos-para-producao-de-combustivel-nuclear/ ; “O Prosub e o Submarino 
Nuclear Brasileiro SN-BR,” Aeronaval Comunicação, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.naval.com.br/
blog/2018/02/20/o-prosub-e-o-submarino-nuclear-brasileiro-sn-br/.

24 “O Prosub e o Submarino Nuclear Brasileiro SN-BR,” Aeronaval Comunicação, acesso em 29 de agosto de 2019, 
http://www.naval.com.br/blog/2018/02/20/o-prosub-e-o-submarino-nuclear-brasileiro-sn-br/.

25 Ministério da Defesa, Relatório de Gestão 2017, 83-84.
26 José Maria Tomazela, “Temer Dá Início a Testes de Submarino Nuclear e Pede ‘Otimismo’ em Iperó”, Estadão, 8 

de junho de 2018, https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,temer-inaugura-testes-de-submarino-nuclear-e- 
pede-mais-otimismo-no-pais,70002343057 ; “Lançamento da Pedra Fundamental do RMB e Início dos Testes 
de Integração dos Turbogeradores do LABGENE,” Aeronaval Comunicação, acesso em 29 de agosto de 2019, 
https://www.naval.com.br/blog/2018/06/08/lancamento-da-pedra-fundamental-do-rmb-e-inicio-dos-testes-de-
integracao-dos-turbogeradores-do-labgene/.

27 E. P. L. D. Costa, “Brazil’s Nuclear Submarine: A Broader Approach to the Safeguards Issue,” Revista Brasileira de 
Política Internacional 60, no.2, (2017): 1-20; Philippe, “Safeguarding the Military Naval Nuclear Fuel Cycle.”

Cerimônia marca o início dos testes de integração do turbo gerador e o motor 
do Labgene em junho de 2018 (Foto: Cesar Itibere/PR/Agência Brasil)

http://www.naval.com.br/blog/2018/04/10/marinha-avanca-no-labgene-e-lanca-equipamentos-para-producao-de-combustivel-nuclear/
http://www.naval.com.br/blog/2018/04/10/marinha-avanca-no-labgene-e-lanca-equipamentos-para-producao-de-combustivel-nuclear/
http://www.naval.com.br/blog/2018/02/20/o-prosub-e-o-submarino-nuclear-brasileiro-sn-br/
http://www.naval.com.br/blog/2018/02/20/o-prosub-e-o-submarino-nuclear-brasileiro-sn-br/
http://www.naval.com.br/blog/2018/02/20/o-prosub-e-o-submarino-nuclear-brasileiro-sn-br/
https://www.naval.com.br/blog/2018/06/08/lancamento-da-pedra-fundamental-do-rmb-e-inicio-dos-testes-de-integracao-dos-turbogeradores-do-labgene/
https://www.naval.com.br/blog/2018/06/08/lancamento-da-pedra-fundamental-do-rmb-e-inicio-dos-testes-de-integracao-dos-turbogeradores-do-labgene/
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para o submarino será fabricado nas instalações da Aramar e depois transferido 
para Itaguaí. 28

Por ser o primeiro Estado não-detentor de armas nucleares a construir um submarino 
a propulsão nuclear, o Brasil também será o primeiro a colocar o combustível nuclear 
naval sob procedimentos especiais de salvaguarda (Vide “Salvaguardas Nucleares” 
em “2 – Governança e Accountability.”). Os detalhes técnicos de como isso será feito 
ainda precisam ser estabelecidos, mas, até onde os autores puderam averiguar no 
decorrer das entrevistas para este relatório, um grupo de trabalho especial da Marinha 
discute as alternativas possíveis. Ainda resta decidir como será feita a atribuição de 
responsabilidade sobre as salvaguardas. 

Paralelamente às atividades relacionadas à construção dos submarinos, o Brasil 
criou uma nova Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, responsável 
pela governança nacional do licenciamento da segurança nuclear desse tipo de 
equipamento. A agência, no entanto, não ficará a cargo dos procedimentos de 
salvaguardas. (Vide “Marinha do Brasil” em “1 – Capacidades e Principais Atores”).

O submarino nuclear insere-se na Estratégia Nacional de Defesa do Brasil (2012) 
como um componente central da frota que desempenhará “a tarefa de negação do 
uso do mar” contra possíveis agressores, facilitando as tarefas de “defesa proativa 
das plataformas petrolíferas”, “das instalações navais e portuárias, dos arquipélagos e 
ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras”. A costa brasileira se estende por 
aproximadamente 7,5 milhões de quilômetros. O submarino aumentará a capacidade 
“de responder a qualquer ameaça, por Estado ou por forças não convencionais ou 
criminosas, às vias marítimas de comércio” e contribuirá para a “capacidade [do país] 
de participar de operações internacionais de paz” sob o comando das Nações Unidas 
ou organizações multilaterais “na região”.29 Além disso, o submarino deverá exercer 
um efeito de “dissuasão”. Em caso de combate, os navios de superfície são concebidos 
como uma força de “reserva tática ou estratégica”, enquanto a frota submarina 
é utilizada em conjunto com recursos aeroespaciais para fins de monitoramento e 
ataque direcionado.30

Há também um argumento recorrente entre as autoridades brasileiras, tanto 
no âmbito da Marinha quanto em outros órgãos governamentais, de que, 
independentemente da utilidade militar do submarino, conforme descrita na 
Estratégia de Defesa Nacional, a construção do submarino trará repercussões 
tecnológicas positivas que irão além da indústria naval. Por f im, o submarino a 
propulsão nuclear também é visto como um recurso que faz ascender a posição 
geopolítica do Brasil na hierarquia mundial.31

28 Matias Spektor, “Prospects for Safeguarding Brazil’s Naval Nuclear Propulsion Program,” Issue Brief, Federation of 
American Scientists, (2017); Matias Spektor, “Brazil’s Nuclear Naval Fuel: Choices and a Road Map for Productive 
Engagement,” in Reducing Risks from Naval Nuclear Fuel, Lobner et. al (Washington, DC: The George Washington 
University, 2018). 

29 Ministério da Defesa, National Defense Startegy, (Brasília, 2012), 69-70.
30 Ibid., 72-73.
31 Vide, por exemplo, Togzhan Kassenova, “The Navy’s Nuclear Program after Military Rule,” in Brazil’s Nuclear 

Kaleidoscope: An Evolving Identity (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2014).
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REATORES DE PESQUISA 
Os reatores de pesquisa representam um 
componente importante no programa nuclear do 
Brasil de pesquisa e capacitação, e também na 
produção de radioisótopos. Mais especificamente, 
eles permitem que cientistas e estudantes realizem 
testes e simulações de diversas técnicas em reatores 
com núcleos de pequenas dimensões. Além disso, 
os reatores de pesquisa são indispensáveis para a 
irradiação de materiais com diversas aplicações 
na medicina, na indústria, na engenharia, na 
agricultura e em outras áreas.

O Brasil opera quatro reatores de pesquisa – o IEA-R1, 
IPR-R1, Argonauta e IPEN-MB 01. Os três primeiros 
foram instalados nas décadas de 1950 e 1960, quando 
o Brasil obteve assistência técnica nuclear (como, 
por exemplo, no fornecimento de equipamentos 
e capacitação de pessoal) dos Estados Unidos no 
âmbito do programa Átomos para a Paz.

O IEA-R1 é um reator de teste de materiais (MTR 
– materials testing reator) de 5 MWth, construído 
pela Babcock & Wilcox Co. nos Estados Unidos. O 
reator opera com placas de combustível feitas de 
urânio de baixo enriquecimento (U-235 a 19,9%) na 
forma de U3O8 e U3Si2 misturados com alumínio. O início de suas operações em 1957 
foi um acontecimento marcante para a implantação do instituto de pesquisa nuclear 
que posteriormente passou a ser conhecido como o IPEN. Além de ser um importante 
ativo para o ensino e a capacitação no campo das ciências nucleares, o reator é o 
principal produtor de radioisótopos e fontes radioativas do país para aplicações na 
medicina, na indústria, na agricultura e na engenharia. Entre esses isótopos, podemos 
destacar o iodo-131, o samário-153, o irídio-192, o ouro-198, o bromo-82, o cobalto-60, o 
mercúrio-203, o criptônio-79, o argônio-40, o lantânio-140 e o tecnécio-99. A instalação 
também é utilizada para análise por ativação com nêutrons, radiografia com nêutrons, 
utilização de feixes de nêutrons, dopagem de silício, irradiação de combustível e análise 
de testes não destrutivos.32

A aquisição do reator IPR-R1 pelo governo do estado de Minas Gerais em 1958 formou 
a base para a implantação do primeiro centro de pesquisa nuclear do Brasil. Um 
reator Triga Mark I do tipo piscina, de 100 kW, fornecido pela General Atomics nos 
Estados Unidos, o IPR-R1 opera com varetas de combustível feitas de urânio de baixo 

32 José Augusto Perrotta, “RMB - Tecnologia Nuclear a Serviço da Vida” (Apresentação de Power Point, 60 Years of 
IEA-R1, International Workshop on Utilization of Research Reactors, IPEN, São Paulo, SP, 28 de novembro de 2017); 
“Reator IEA-R1,” IPEN, acesso em 28 de Agosto de 2019, https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_
id=729 ; IAEA Research Reactor Database (RRDB) (acesso em 29 de agosto de 2019), https://www.iaea.org/resources/
databases/research-reactor-database-rrdb .

Núcleo do reator IEA-R1 (Foto: Marcello 
Vitorino/Fullpress)

https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=729
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=729
https://www.iaea.org/resources/databases/research-reactor-database-rrdb
https://www.iaea.org/resources/databases/research-reactor-database-rrdb
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enriquecimento (UZrH, com até 19,9% de U-235). Atualmente, é usado para análise 
por ativação com nêutrons e irradiação, pesquisa de novos materiais para aplicações 
na indústria radiofarmacêutica e de saúde, produção de radioisótopos específicos e 
outras fontes radioativas (cobalto-60, manganês-56, bromo-82, ouro-198, irídio-192, 
fósforo-32, argônio-41), e também para fins de treinamento.33

Nos anos 1960, pela primeira vez, cientistas brasileiros construíram um reator de 
pesquisa. Eles adotaram o projeto do reator de pesquisa Argonauta, do Argonne 
National Laboratory, nos Estados Unidos. Estima-se que seu conteúdo nacional 
chegue a 93%. Abrigado no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), o Argonauta é um 
reator de 500W–1kWth34 que opera com placas de combustível, com urânio de baixo 
enriquecimento (19,91% de U-235) na forma de U3O8 misturado com alumínio. Em 2019, 
o reator estava sendo usado principalmente para pesquisa e ensino em física nuclear, 
radiografia com nêutrons e análise por ativação com nêutrons. O Argonauta produz 
apenas alguns radioisótopos específicos para uso em áreas industriais e ambientais 
(maganês-56, lantânio-140, selênio-75, bromo-82, ouro-198, disprósio-165).35

O IPEN-MB 01 é resultado da parceria entre o IPEN e a Marinha do Brasil, realizada 
no âmbito do programa nuclear “paralelo” conduzido na década de 1970, um esforço 
secreto para desenvolver o ciclo do combustível nuclear, incluindo enriquecimento de 
urânio para atividades militares não proscritas (propulsão naval, principalmente) (Vide 
“Relações Civis-Militares” em “2 – Governança e Accountability.”). O IPEN supervisionava 
o projeto do reator, enquanto a Marinha o financiava e construía. A construção do 
IPEN-MB 01 começou em 1983, e o reator entrou em operação em 1988. O IPEN MB-01 
foi o primeiro reator projetado no Brasil e possui um layout diferente do dos outros três 
reatores. Trata-se de uma unidade crítica de potência zero que pode atingir 100 Wth. 
O reator possui núcleo aberto, que pode ser adaptado para executar diferentes tipos 
de funções. Inicialmente, os engenheiros nucleares o projetaram e montaram com o 
intuito de criar condições semelhantes às de um reator com propulsão nuclear. Como 
resultado, até o início de 2018, o reator operava com varetas de combustível contendo 
urânio de baixo enriquecimento (até 4,3% de U-235) na forma de UO2.

36 Em 2019, 
planejava-se trocar a placa principal do reator para possibilitar simulações do Reator 
Multipropósito Brasileiro.

33 Perrotta, “RMB - Tecnologia Nuclear a Serviço da Vida”; “Reator Triga IPR-R1”, CDTN, acesso em 29 de Agosto de 
2019, http://www.cdtn.br/instalacoes-de-grande-porte/reator-triga-ipr-r1 ; IAEA Research Reactor Database (RRDB) 
(acesso em 29 de agosto de 2019), https://www.iaea.org/resources/databases/research-reactor-database-rrdb ; 
“History”, General Atomics, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.ga.com/triga-history.

34 A planta é licenciada para operar a 500W, mas pode operar em níveis superiores (1kW) por uma hora. Sua operação 
usual varia de 170 a 340W. Poderia operar a 5kW a depender do seu design. Vide referências abaixo.

35 Perrotta, “RMB - Tecnologia Nuclear a Serviço da Vida”; “Reator Argonauta”, IEN, acesso em 28 de agosto de 
2019, https://www.ien.gov.br/index.php/radiof/63-instalacoes/159-argonauta ; “Reator Argonauta: Construção 
e Montagem Parte 1,” produzido pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo, direção de Manoel P. Ribeiro, 
documentário, 00:29, 1966, https://www.youtube.com/watch?v=mXcYBMQ-HJQ ; IAEA Research Reactor Database 
(RRDB) (acesso em 29 de agosto de 2019), https://www.iaea.org/resources/databases/research-reactor-database-
rrdb.

36 Perrotta, “RMB - Tecnologia Nuclear a Serviço da Vida”; “Reator de Pesquisa IPEN-MB/01”, IPEN, acesso em 29 de 
agosto de 2019, https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=723 ; IAEA Research Reactor Database 
(RRDB) (acesso em 29 de agosto de 2019), https://www.iaea.org/resources/databases/research-reactor-database-
rrdb.

http://www.cdtn.br/instalacoes-de-grande-porte/reator-triga-ipr-r1
https://www.iaea.org/resources/databases/research-reactor-database-rrdb
http://www.ga.com/triga-history
https://www.ien.gov.br/index.php/radiof/63-instalacoes/159-argonauta
https://www.youtube.com/watch?v=mXcYBMQ-HJQ
https://www.iaea.org/resources/databases/research-reactor-database-rrdb
https://www.iaea.org/resources/databases/research-reactor-database-rrdb
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=723
https://www.iaea.org/resources/databases/research-reactor-database-rrdb
https://www.iaea.org/resources/databases/research-reactor-database-rrdb
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O REATOR MULTIPROPÓSITO BRASILEIRO
O Brasil está desenvolvendo um projeto no valor de US$ 500 milhões que prevê a 
construção de um reator de pesquisa multipropósito com escala intermediária e seus 
laboratórios. As instalações ficarão próximas aos laboratórios do Centro Experimental 
Aramar da Marinha em Iperó, São Paulo, mas permanecerão sob o controle do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O governo brasileiro considera 
o RMB uma peça fundamental para a implantação de um centro tecnológico em 
ciências nucleares na região, próximo às instalações que a Marinha possui atualmente.

O principal equipamento do projeto RMB será um reator de pesquisa do tipo piscina 
com potência de 30 MWth, com múltiplas aplicações na produção de radioisótopos, 
análise por ativação com nêutrons, análise de materiais e testes de combustível 
e reatores (incluindo reatores de propulsão e de potência). Seu projeto é similar ao 
de um reator de pesquisa argentino com potência de 30 MWth, desenvolvido pela 
Invap, cuja referência é um reator de água leve, do tipo piscina (Opal) e potência de 
20 MWth, desenvolvido na Austrália em 2007.37 O RMB irá operar com urânio de baixo 
enriquecimento (até 19,9% de U-235) na forma de 21 placas combustíveis de U3Si2-Al 
(siliceto de urânio disperso em alumínio).38

O RMB representará um aumento de quase 600% na capacidade instalada no campo 
de pesquisa nuclear, ciência e tecnologia no Brasil. No entanto, não implica nenhuma 
alteração relevante na disponibilidade de material físsil. O RMB opera a 30MWth, com 
apenas 30 kg de urânio, em temperatura e pressão padrão, ao passo que os reatores 
para a produção de energia no Brasil têm capacidade de 4.000 MWth de potência, 
operando com 109 toneladas de urânio, a 300 °C e pressão de 150 ATM.39

Com o RMB, o Brasil procura atender à demanda nacional de radioisótopos, 
particularmente o molibdênio-99 (Mo-99). Em 2016, os institutos de pesquisa geridos 
pela CNEN no Brasil produziam cerca de 23.000 Curies (Ci) de 38 radiofármacos por 
ano (440 Ci por semana), aplicados em cerca de 2 milhões de procedimentos em mais 
de 430 clínicas em todo o país.40 Desde 2006, com o fim do monopólio estatal sobre 
a produção de radioisótopos com meia-vida inferior a 2 horas, empresas privadas 
entraram no mercado majoritariamente em um nicho muito específico: a produção de 
fludeoxiglucose-18 (FDG-18). Portanto, a maior parte do fornecimento de radiofármacos 
continua sendo responsabilidade predominantemente do Estado. 

Dados oficiais indicam que a oferta de radiofármacos não atende à demanda nacional.41 
Estudos feitos pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, por exemplo, mostram 
que o Brasil ocupa a 25ª posição no mundo em termos de número de procedimentos 
de medicina nuclear a cada 1.000 pessoas. Por ano, são feitos apenas 2,5 procedimentos 

37 José Augusto Perrotta, “Escopo e Estrutura do Empreendimento RMB,” in Simpósio Reator Multipropósito 
Brasileiro (Belo Horizonte, MG: Instituto Casa da Educação Física, 2019): 17-46; Evanildo Silveira, “Instrumento de 
Radiação,” Revista de Pesquisa FAPESP 221, (2014): 78-81.

38 Perrotta, “Escopo e Estrutura do Empreendimento RMB,” 32, 42.
39 Ibid., 78
40 CNEN, Relatório de Gestão do Exercício de 2016 (Rio de Janeiro, 2017), 29-39.
41 CNEN, Relatório de Gestão 2016, 30-31; Perrotta, “Escopo e Estrutura do Empreendimento RMB”, 18.
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de medicina nuclear a cada 1.000 pessoas no país, ao passo que na Argentina e nos 
Estados Unidos, são feitos 11,1 e 34,1 procedimentos, respectivamente.42 Dados sobre 
exames médicos em medicina nuclear per capita corroboram essa perspectiva: a 
Argentina e os Estados Unidos realizaram, respectivamente, 2,5 e 6 vezes mais exames 
de medicina nuclear do que o Brasil.43

As capacidades nesse campo são limitadas porque os reatores de pesquisa no país 
não produzem Mo-99, fazendo com que o Brasil seja totalmente dependente das 
importações. As autoridades governamentais brasileiras enxergam essa dependência 
como uma grande vulnerabilidade, tendo em vista que o Mo-99 é utilizado em 
geradores e convertido em Tc-99m, um radioisótopo que responde por 80% de todos 
os procedimentos de medicina nuclear.44 A demanda semanal por Mo-99 no Brasil é 
de cerca de 450 Ci.45

A dependência do Brasil em relação ao preço e disponibilidade do Mo-99 no mercado 
global compromete a produção de geradores no país. Restam poucos fornecedores 
no mundo inteiro, reatores de pesquisa estão sendo desativados em razão do seu 
envelhecimento e os preços desses insumos estão subindo.46

Em 2009, um defeito no reator canadense National Research Universal (NRU) provocou 
uma crise internacional na produção do Mo-99. Naquela época, a empresa canadense 
MDS Nordion, responsável pela operação do reator, era a única fornecedora de Mo-99 
da CNEN.47 Na ocasião, o preço de 1 Ci de Mo-99 chegou a US$ 800, sendo que o preço 
normal seria de US$ 400–500.48 Diante dessa circunstância, o Brasil recorreu a outras 
empresas internacionais na África do Sul, Argentina e Rússia para conciliar variações 
no mercado global.49

Outro agravante é a suscetibilidade ao tempo a que estão sujeitas as operações que 
envolvem o Mo-99. Se o processamento de radioisótopos demorar muito devido à 
logística envolvida na importação (por exemplo, transporte internacional para as 
unidades de processamento no Brasil), a radioatividade se reduz significativamente 
devido ao alto nível de decaimento do Mo-99. A cada 66 horas, sua radioatividade cai 
pela metade.50

O Brasil também depende das importações de cobalto-60, cromo-51, iodo-131, iodo-125, 
índio-111, irídio-192, lutécio-177 e ítrio-90.51

Para a CNEN, a entrada de empresas privadas na produção de radioisótopos representa 

42 Marina Panham, “Crescimento Inexorável,” Medicinanuclear 15, no.1, (2013): 17-21.
43 CNEN, Relatório de Gestão 2016, 30.
44 Ibid.
45 Perrotta, “Escopo e Estrutura do Empreendimento RMB,” 27.
46 Ibid., 28.
47 CNEN, Relatório de Gestão 2016, 12.
48 Perrotta, “Escopo e Estrutura do Empreendimento RMB,” 28.
49 Odair Dias Gonçalves, “O Programa Nuclear Brasileiro e a Física Médica no Brasil,” Revista Brasileira de Física 

Médica 3, no. 1, (2009): 151-6; CNEN, Relatório de Gestão 2016, 37.
50 Perrotta, “Escopo e Estrutura do Empreendimento RMB,” 27-28.
51 Perrotta, “RMB - Tecnologia Nuclear a Serviço da Vida.” Slide 8.
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um risco para a continuidade de sua presença nesse nicho de mercado.52 Além disso, 
os lucros com a venda de radioisótopos pela CNEN não se convertem em alocação 
orçamentária direta para manter a produção, que inclusive diminuiu nos últimos 
anos.53 (Vide “Investimentos Privados” em “2 – Governança e Accountability.”). Essas 
limitações orçamentárias também comprometem a manutenção, adaptação e reforma 
de equipamentos, como cíclotrons, utilizados na produção de outros radiofármacos.54 
Por fim, o regime de horas de trabalho dos profissionais do setor nuclear e a redução 
de recursos humanos também podem impactar a capacidade do país de produzir 
radioisótopos.55 (Vide “Recursos Humanos e Capacitação” em “2 – Governança e 
Accountability.”).

Nesse contexto, para o governo brasileiro, o RMB poderia preencher algumas lacunas 
na produção de radiofármacos no país, principalmente o Mo-99. O novo reator poderia 
aumentar e diversificar a produção, além de otimizar os procedimentos de fabricação. 
Gestores do setor nuclear estimam que o RMB poderia produzir 1.000 Ci/semana de 
Mo-99. A Figura 1 mostra como o RMB poderia melhorar a oferta de Mo-99 no Brasil 
em comparação com as importações. O RMB também poderia produzir outros 
radiofármacos, como o iodo-131 e o lutécio-177.56

Figura 2: Evolução da oferta de Mo-99 no Brasil (importações vs. RMB)57

Fonte: Adaptado de Perrotta, “RMB - Tecnologia Nuclear a Serviço da Vida,” 26. 

52 CNEN, Relatório de Gestão 2016, 38.
53 Relatório CNEN 2016 p.38-39.
54 Ibid., 38-39.
55 Ibid., 38-39.
56 Silveira, “Instrumento de Radiação.”
57 O gráfico foi elaborado pela CNEN e estimava que o RMB teria começado a operar em 2016, o que não se 

concretrizou. Apesar disso, ele ilustra a evolução esperada de Mo-99 quando o RMB começar a operar.
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Em dezembro de 2017, a Argentina e o Brasil celebraram contratos para o 
desenvolvimento do RMB. O apoio financeiro vem da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), empresa estatal brasileira que apoia projetos na área da ciência, 
tecnologia e inovação em empresas, universidades, instituições de tecnologia e 
outros tipos de organizações públicas e privadas. Juntas, a empresa estatal argentina 
Invap e a companhia brasileira Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul), 
da Marinha, estão elaborando o projeto detalhado do reator.58 Em março de 2018, o 
Ministério da Saúde assinou um acordo de cooperação técnica com a Amazul para 
a liberação de R$  750 milhões para o projeto. Esses recursos serão gradativamente 
aportados pelo Ministério da Saúde nos próximos anos, até 2022.59 Em junho de 2018, 
o início da construção foi simbolizado por uma cerimônia solene.60 Em 2016, o IPEN e a 
Marinha concluíram a instalação de cascatas de enriquecimento dedicadas ao ciclo do 
combustível61 do RMB e, em 2017, ocorreu a montagem da primeira placa do elemento 
combustível para o RMB, que será utilizado em simulações no reator IPEN MB-01.62

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
O Brasil está entre os 
três únicos países latino-
americanos que produzem 
energia nuclear. (Os outros 
dois são Argentina e 
México.) Existem duas usinas 
nucleares em operação na 
Central Nuclear Almirante 
Álvaro Alberto, localizada no 
município de Angra dos Reis, 
Estado do Rio de Janeiro: 
Angra-1 e Angra-2. Angra-1 
é um reator do tipo PWR 
fornecido pela Westinghouse 
com capacidade de 640 MWe, 
cuja operação teve início 
em 1985. Angra-2 também 
é um reator do tipo PWR, 

58 “CNEN Dá Continuidade ao Projeto do RMB”, CNEN, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.cnen.gov.br/
ultimas-noticias/410-cnen-da-continuidade-ao-projeto-do-rmb.

59 “Marinha Lança Pedra Fundamental do RMB e Inicia Testes de Turbogeradores do Labgene,” Amazul, acesso em 
29 de agosto de 2019, https://www.marinha.mil.br/amazul/rmb-evento-8-junho.

60 “Reator Multipropósito Vai Ampliar Acesso da População à Medicina Nuclear,” CNEN, acesso em 29 de Agosto de 
2019, http://www.cnen.gov.br/ultimas-noticias/450-lancamento-da-pedra-fundamental-do-rmb.

61 “Nova Cascata de Enriquecimento em Iperó,” ABEN, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.aben.com.br/
noticias/nova-cascata-de-enriquecimento-em-ipero.

62 “Elemento Combustível que Vai Simular o RMB É Lançado no IPEN”, IPEN, acesso em 29 de agosto de 2019, https://
www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=38&campo=9170.

Usinas nucleares no Brasil, 2009 (Foto: Sturm/Wikipedia Commons)

http://www.cnen.gov.br/ultimas-noticias/410-cnen-da-continuidade-ao-projeto-do-rmb
http://www.cnen.gov.br/ultimas-noticias/410-cnen-da-continuidade-ao-projeto-do-rmb
https://www.marinha.mil.br/amazul/rmb-evento-8-junho
http://www.cnen.gov.br/ultimas-noticias/450-lancamento-da-pedra-fundamental-do-rmb
http://www.aben.com.br/noticias/nova-cascata-de-enriquecimento-em-ipero
http://www.aben.com.br/noticias/nova-cascata-de-enriquecimento-em-ipero
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=38&campo=9170
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=38&campo=9170
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mas fornecido pela Siemens-KWU, atualmente denominada Framatome. Começou a 
operar em 2001 e tem capacidade de 1350 MWe. Angra-1 e Angra-2 representam 1,3% 
da capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil. Em 2017, as usinas 
respondiam por 2,7% da geração de energia do país.63

A preparação do local para a construção da terceira unidade, Angra-3, que será o 
segundo reator PWR fornecido pela Siemens/KWU com o mesmo projeto de Angra-2, 
começou em 1984. Entretanto, após dois anos, e embora 70% dos equipamentos já 
tivessem sido entregues no local, as atividades foram suspensas para que os recursos 
pudessem ser concentrados na conclusão de Angra-2. Vinte anos depois, o governo se 
comprometeu novamente a concluir Angra-3. Em 2010, 24 anos depois, a construção 
de Angra-3 foi retomada. O marco do início da construção – ou seja, o primeiro 
lançamento de concreto – ocorreu em junho de 2010. Desde 2015, o empreendimento 
vem enfrentando graves obstáculos, como escândalos de corrupção e restrições 
financeiras, tais como dívidas com credores e fornecedores.64 Em 2019, a construção 
de Angra-3 permanece congelada; e os contratos de obras civis e montagem 
eletromecânica foram cancelados. Quando Angra-3 estiver concluída, 1405 MWe de 
potência serão somados à rede elétrica do Brasil.65

RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO
As instituições estatais constituem a essência do setor nuclear do Brasil. Com exceção 
de algumas poucas empresas que atuam no mercado de radioisótopos, duas 
associações de empresas privadas (a Associação Brasileira de Energia Nuclear e a 
Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nucleares), escritórios 
locais de empresas internacionais da indústria nuclear, como a Rosatom, e o consórcio 
Odebrecht/Naval Group – dedicado ao projeto do submarino a propulsão nuclear – o 
Estado brasileiro ocupa uma posição dominante nesse setor. Como resultado, a maioria 
dos profissionais envolvidos no setor nuclear são funcionários públicos, gerando uma 
série de implicações para a política nuclear do Brasil, conforme veremos nesta seção.

As estatísticas de recursos humanos no setor nuclear brasileiro são escassas. Os diversos 
órgãos governamentais emitem relatórios periódicos sobre seus recursos humanos, 
porém não há informes sistemáticos. Além disso, informações sobre recursos humanos 
relativas a instituições como o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro 
(Sipron) e a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha 
(DGDNTM) continuam imprecisas. De acordo com os cálculos dos autores, com base 
em fontes de domínio público,66 existem cerca de 10.000 profissionais trabalhando no 

63 EPE – Ministério de Minas e Energia, “Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2018 - Ano Base 2017,” (Rio de Janeiro, 
2018), 56, 58

64 Vinicius Sassine, “Angra 3: Uma obra à deriva e paralisada desde 2015,” OGlobo, December 18, 2017, https://oglobo.
globo.com/economia/angra-3-uma-obra-deriva-paralisada-desde-2015-22204452.

65 “Angra 3”, Eletronuclear, acesso em 7 de outubro de 2019, https://www.eletronuclear.gov.br/Nossas-Atividades/
Paginas/Angra-3.aspx.

66 Essa tabela baseia-se em informações de diferentes fontes e anos, na ausência de um banco de dados unificado 
sobre recursos humanos no setor nuclear brasileiro. Trata-se de uma estimativa, não podendo ser considerada como 
dados brutos sobre os recursos humanos do setor nuclear brasileiro. Em grande medida, os autores basearam-se em 

https://oglobo.globo.com/economia/angra-3-uma-obra-deriva-paralisada-desde-2015-22204452
https://oglobo.globo.com/economia/angra-3-uma-obra-deriva-paralisada-desde-2015-22204452
https://www.eletronuclear.gov.br/Nossas-Atividades/Paginas/Angra-3.aspx
https://www.eletronuclear.gov.br/Nossas-Atividades/Paginas/Angra-3.aspx
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setor nuclear, incluindo cientistas, técnicos, gestores e pessoal de apoio. A Tabela 1 
resume a distribuição dos recursos humanos entre as instituições.

Tabela 1: Recursos humanos no setor nuclear brasileiro 

 QUADRO DE  
ORGANIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRINCIPAIS ATIVIDADES
Agência Naval de  33 (2017) • Licenciamento e regulação do submarino a  
Segurança Nuclear e (64 - previsto)67  propulsão nuclear durante a sua construção
Qualidade (AgNSNQ)    e operação 

Amazônia Azul  1.817 (2018)68 • Fornece cooperação técnica para a construção do RMB 
Tecnologias de Defesa   • Fornece mão de obra adicional para a construção
S.A. (Amazul)     e operação do Labgene
  • Fornece mão de obra adicional para o planejamento
    e operação do programa nuclear da Marinha
  • Participa da formulação de políticas nucleares   
   nas organizações nucleares da Marinha
  • Fornece mão de obra adicional ao programa Prosub
   incluindo a construção e a coordenação de projetos
   de submarinos

Centro Tecnológico  746 (2013)69 • Construção e operação do Labgene (laboratório do
da Marinha em São    protótipo de reator de propulsão) 
Paulo (CTMSP)  • Planejamento e operação do Programa Nuclear da 
   Marinha para o ciclo do combustível não-industrial  
   (conversão e enriquecimento de urânio, fabricação 
   de combustível)
  • Projeto de submarinos e suporte logístico ao programa
   Prosub

Comssão Nacional  1.775 (2019)70 • Projeto, construção e operação do Reator 
de Energia Nuclear   Multipropósito Brasileiro (RMB) 
(CNEN)  • Fabricação de combustível para reatores de pesquisa 
  • Gestão nacional de rejeitos radioativos
  • Produção de radioisótopos
  • Regulação, licenciamento e monitoramento
  • Pesquisa e desenvolvimento
  • Aplicação de salvaguardas
  • Procedimentos de segurança nuclear 

consultas diretas com representantes do setor nuclear e nos relatórios anuais mais recentes apresentados por entidades 
governamentais ao TCU. Para as instituições relacionadas ao setor nuclear que não se reportam diretamente ao TCU, 
os autores basearam-se nas informações enviadas ao TCU pelos órgãos que supervisionam essas instituições. (https://
portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/). Contudo, esses relatórios não fazem distinções entre as entidades 
que fazem parte de sua estrutura institucional, o que dificulta a precisão das informações. Por esse motivo específico, os 
autores não puderam incluir em seus cálculos os recursos humanos alocados ao Sipron e à DGDNTM. No caso do CTMSP, 
os autores recorreram a relatórios anteriores para estimar os recursos humanos, pois os relatórios referentes aos exercícios 
de 2014 em diante não estão disponíveis no banco de dados do TCU. Os números do CTMSP não incluem os funcionários 
contratados pela Amazul e que trabalham nas instalações do CTMSP; tais profissionais estão incluídos no cálculo de 
recursos humanos da Amazul. Por fim, não há disponibilidade de nenhuma fonte primária sobre os profissionais que 
atuam em consórcios privados do Prosub. Nesse caso, os autores recorreram a uma fonte secundária, conforme citada.

67 Consultas com os gestores e a equipe da AgNSNQ no Rio de Janeiro, em 10 de abril de 2018.
68 Amazul, Relatório de Gestão do Exercício de 2018 (São Paulo – SP, 2019), 58.
69 CTMSP, Relatório de Gestão do Exercício de 2013 (São Paulo, 2013), 49. O TCU interrompeu a publicação online dos 

relatórios anuais do CTMSP em 2013.
70 SIAPE CNEN – Quadro de Cargos Efetivos por Carreira e Unidade (acesso em fevereiro de 2019).

https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/
https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/
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 QUADRO DE  
ORGANIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRINCIPAIS ATIVIDADES
Coordenadoria-Geral  291 (2017)71 • Coordenação do programa Prosub
do Programa de
Desenvolvimento do
Submarino a Propulsão
Nuclear. (Cogesn)

Eletrobras Termonuclear 1.741 (2018)72 • Geração de energia elétrica
S.A. (Eletronuclear)

Indústrias Nucleares  1.308 (2018)73 • Ciclo do combustível industrial (mineração,  
do Brasil (INB)   beneficiamento e enriquecimento de urânio;  
   fabricação de combustível)

Itaguaí Construções  1.100 (2015)74 • Construção de submarinos no programa Prosub 
Navais (ICN) 

Nuclebrás  1.034 (2018)75 • Indústria pesada para o setor nuclear (Prosub, 
Equipamentos   Labgene, Angra-3). Também fornece equiamentos 
Pesados (Nuclep)   pesados para setores não-nucleares.
 
Fonte: Ver notas de rodapé.

Nos últimos anos, as organizações nucleares da Marinha e a Amazul registraram 
aumento na contratação de profissionais para atender às demandas do projeto 
do submarino e outros projetos afins, ao passo que a CNEN e a Eletronuclear 
sofreram uma diminuição significativa em seus quadros devido ao elevado índice 
de aposentadoria entre os profissionais e à falta de recursos financeiros do governo 
federal para contratar uma nova geração de profissionais. Essa dinâmica está 
mudando o equilíbrio entre profissionais nucleares civis e militares no país. (Vide 
“Relações Civis-Militares” e “Recursos Humanos e Capacitação” em “2 – Governança 
e Accountability.”)

71 Cogesn, Relatório de Gestão do Exercício de 2017 (Rio de Janeiro – RJ, 2018), 53. A cifra inclui a equipe que está 
envolvida na construção dos submarinos convencionais.

72 Eletronuclear, Relatório de Gestão 2018 (Rio de Janeiro – RJ, 2019), 15. 
73 INB, Relatório Integrado 2018 (Rio de Janeiro – RJ, 2019), 33.
74 “ICN Sente Os Efeitos Da Crise e Adota Sistema de Dispensas Pontuais,” Aeronaval Comunicação, acesso em 29 

de agosto de 2019, http://www.naval.com.br/blog/2015/03/17/icn-sente-os-efeitos-da-crise-e-adota-sistema-de-
dispensas-pontuais/. A cifra inclui a equipe que está envolvida na construção dos submarinos convencionais.

75 Nuclep, Relatório de Gestão do Exercício de 2018 (Itaguaí – RJ, 2019), 33. 

http://www.naval.com.br/blog/2015/03/17/icn-sente-os-efeitos-da-crise-e-adota-sistema-de-dispensas-pontuais/
http://www.naval.com.br/blog/2015/03/17/icn-sente-os-efeitos-da-crise-e-adota-sistema-de-dispensas-pontuais/
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Figura 3: Recursos humanos no setor nuclear brasileiro (2010-2018)

Fonte: Ver nota de rodapé 66

A Amazul, em particular, tornou-se um agente importante na expansão do quadro de 
pessoal que atua no segmento militar do setor nuclear brasileiro. Envolvida no projeto 
do submarino a propulsão nuclear (e, em menor grau, no programa do RMB), a Amazul 
garantiu recursos financeiros para oferecer oportunidades de construção de carreira, 
retendo funcionários que já atuavam no setor. A tabela abaixo mostra a distribuição 
dos funcionários da Amazul no setor nuclear em 2018.

Tabela 2: Distribuição do quadro de funcionários da Amazul no setor nuclear brasileiro

 CTMSP   INSTALAÇÕES  SEDE DA SEDE DO
 ARAMAR COGESN DGDNTM DE ITAGUAÍ RJ  AMAZUL CTMSP

 895 33 28 16 12 183 650

Fonte: Adaptado de Amazul, Relatório de Gestão 2018, 2019, 58

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

O Brasil qualificou sua primeira geração de especialistas em energia nuclear nas décadas 
de 1950 e 1960, sob a chancela do Programa Átomos para a Paz, dos Estados Unidos, em 
grande parte por meio de programas de intercâmbio internacional na Europa e nos 
Estados Unidos. Centenas de cientistas e gestores brasileiros que estudaram no exterior 
retornaram para atuar em diversos segmentos do setor nuclear. Contudo, foi somente 
na década de 1970, quando o Brasil passou a integrar um importante programa de 
assistência técnica com a Alemanha Ocidental, que houve a implementação de um 
programa dedicado a oferecer oportunidades de capacitação em todo o setor no país 
– o Pronuclear (1976–1986). Entre 1976 e 1986, o programa do governo federal introduziu 
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ciências relacionadas à energia nuclear nas grades curriculares de graduação, 
patrocinou a abertura de cursos e programas de pós-graduação, criou programas de 
capacitação nas empresas e promoveu maior capacidade para atender à demanda 
da então incipiente indústria nuclear no país. O Pronuclear também promoveu cursos 
técnicos de nível médio e cursos sobre tecnologia nuclear.76 A maioria das iniciativas 
de capacitação no setor nuclear em nível universitário existentes hoje no Brasil ainda 
conta com as bases lançadas pelo Pronuclear. 77

Atualmente, profissionais técnicos e acadêmicos do setor nuclear são altamente 
qualificados, embora os cursos na área de ciências nucleares ainda se limitem às 
faculdades de Engenharia e Física e aos institutos de pesquisa da CNEN. Em alguns 
casos, a CNEN mantém estreita colaboração com as universidades estaduais que 
abrigam seus institutos de pesquisa (por exemplo, IPEN e Universidade de São Paulo; 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Centro Regional de Ciências Nucleares 
do Nordeste (CRCN-NE)). Hoje, existem três grandes programas acadêmicos em 
funcionamento: IPEN-USP (São Paulo), Coppe/Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) (Rio de Janeiro) e CRCN-UFPE (Pernambuco). 

No final de 2017, havia 1.202 estudantes inscritos em programas de pós-graduação em 
Engenharia Nuclear em sete faculdades em todo o Brasil.

Tabela 3: Programas de pós-graduação em ciências nucleares no Brasil (2017)

    ANO DE  TOTAL
  PROGRAMA DE  INÍCIO DO DE
ESTADO UNIVERSIDADE PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA ALUNOS
Rio de Janeiro Universidade Federal do  Engenharia Nuclear 1968 159
 Rio de Janeiro (Coppe)
Minas Gerais Universidade Federal de  Ciências e técnicas  1968 78
 Minas Gerais (Faculdade nucleares
 de Engenharia)
Rio de Janeiro Instituto Militar de Engenharia (IME) Engenharia Nuclear 1969 27
São Paulo Universidade de São Paulo (IPEN) Tecnologia nuclear 1976 567
Pernambuco Universidade Federal  Tecnologias energéticas  1977 169
 de Pernambuco (e CRCN- NE) e nucleares
Minas Gerais Centro de Desenvolvimento  Ciência e tecnologia  2003 146
 da Tecnologia Nuclear (CDTN) das radiações,
  minerais e materiais
Rio de Janeiro Instituto de Engenharia  Ciências e tecnologias  2010 56 
 Nuclear (IEN) nucleares

Fonte: Baseado em CAPES (Programas da Pós-Graduação Stricto Sensu No Brasil 2017, base de dados, acesso em 29 de agosto de 
2019), https:/dadosabertos.capes.gov.br/dataset/coleta-de-dados-programas-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no- brasil-2017 

76 Winston Gomes Schmiedecke, “Schmiedecke, “O Pronuclear (1976-1986) e a Formação de Recursos Humanos 
para a Área de Energia Nuclear no Brasil,” (dissertação de mestrado, Pontifícia Universidades Católica – São Paulo, 
2006), 55-56.

77 Para uma avaliação dos resultados do Pronuclear, ver Schmiedecke, “O Pronuclear (1976-1986) e a Formação de 
Recursos Humanos para a Área de Energia Nuclear no Brasil.”
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Embora a Marinha não possua seu próprio programa de pós-graduação em engenharia 
nuclear, o Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo (CCEMSP), 
situado na Escola Politécnica da USP, é o principal centro de formação de futuros 
engenheiros militares, que participam das atividades nucleares e de outros programas 
tecnológicos da Marinha.78 No nível de graduação, o Brasil possui apenas um curso 
de engenharia nuclear (desde 2010), na Coppe-UFRJ. Até hoje, não existe nenhum 
programa de pós-graduação em Física Nuclear no Brasil. É dentro da disciplina de 
Física que os alunos são apresentados à subárea da Física Nuclear. 

Outras formações em ciências e políticas relacionadas à energia nuclear ocorrem no 
âmbito do setor nuclear. É o caso do Programa de Radioproteção e Dosimetria oferecido 
pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria/CNEN e o Programa de Energia Nuclear 
na Agricultura oferecido pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura (USP).79

Tabela 4: Programas de pós-graduação em ciências nucleares correlatas no Brasil (2017)

  PROGRAMA DE ANO DE INÍCIO  TOTAL DE 
ESTADO UNIVERSIDADE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA ALUNOS 
SP CENA/USP Energia Nuclear na  1972 137
  Agricultura 
  (categoria: Ciências)

RJ IRD/CNEN Radioproteção e  2001 71
  Dosimetria (categoria: 
  Programas interdisciplinares)

Fonte: Baseado em CAPES (Programas da Pós-Graduação Stricto Sensu no Brasil 2017, base de dados, acesso em 29 de 
agosto de 2019), https:/dadosabertos.capes.gov.br/dataset/coleta-de-dados-programas-da-pos-graduacao-stricto-sensu-
no-brasil-2017 

Além de programas acadêmicos de pós-graduação, ocasionalmente, a CNEN promove 
programas de treinamento e capacitação para os profissionais que integram os 
seus quadros.80 A Comissão também oferece bolsas de estudo para estudantes de 
graduação que desenvolvem suas pesquisas de iniciação científica na área de energia 
nuclear, em seus próprios institutos e em diversas universidades em todo o país.81 Por 
fim, a CNEN é membro da Rede Latino-americana para Educação e Capacitação em 

78 “Centro de Coordenação de Estudos em São Paulo (CCEMSP),” Brasil – Ministério da Defesa, acesso em 29 de 
agosto de 2019, https://www.defesa.gov.br/ensino-e-pesquisa/instituicoes-de-ensino-militar/instituicoes-de-ensino-
e-pesquisa-vinculadas-a-marinha/centro-de-coordenacao-de-estudos-em-sao-paulo-ccemsp.

79 CAPES (Programas da Pós-Graduação Stricto Sensu No Brasil 2017, base de dados, acesso em 29 de agosto de 
2019, https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/coleta-de-dados-programas-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-
brasil-2017.

80 CNEN, Relatório de Gestão 2017, 176-81, 132-133; CNEN, Relatório de Gestão 2018, 118-119, 163-164.
81 CNEN, Relatório de Gestão do Exercício de 2018 (Rio de Janeiro, 2019), 94-95. Em 2018, a lista incluía, por exemplo, 

o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN), Faculdade Pequeno Príncipe, o Instituto de 
Engenharia Nuclear (IEN), o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), o Instituto de Radioproteção e 
Dosimetria (IRD), a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal 
de Pernambuco / Centro Regional de Ciências Nucleares – Nordeste (CRCN-NE), a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e 
a Universidade de São Paulo (USP).

https:/dadosabertos.capes.gov.br/dataset/coleta-de-dados-programas-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-2017
https:/dadosabertos.capes.gov.br/dataset/coleta-de-dados-programas-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-2017
https://www.defesa.gov.br/ensino-e-pesquisa/instituicoes-de-ensino-militar/instituicoes-de-ensino-e-pesquisa-vinculadas-a-marinha/centro-de-coordenacao-de-estudos-em-sao-paulo-ccemsp
https://www.defesa.gov.br/ensino-e-pesquisa/instituicoes-de-ensino-militar/instituicoes-de-ensino-e-pesquisa-vinculadas-a-marinha/centro-de-coordenacao-de-estudos-em-sao-paulo-ccemsp
https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/coleta-de-dados-programas-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-2017
https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset/coleta-de-dados-programas-da-pos-graduacao-stricto-sensu-no-brasil-2017
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Tecnologia Nuclear Latin American Network for Education in Nuclear Technology,82 
uma iniciativa da AIEA, criada em 2010 para preservar, promover e compartilhar 
conhecimentos nucleares na América Latina. 

Talvez a característica mais marcante da formação nuclear no Brasil seja a 
disponibilidade limitada de cursos de formação na área de política e formulação de 
políticas nucleares. Em 1977, o Pronuclear patrocinou um curso de “Direito Nuclear” na 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), mas a iniciativa não sobreviveu, sendo 
encerrada logo no seu primeiro ano.83 Além dos cursos de treinamento sobre normas 
nucleares, não-proliferação e salvaguardas oferecidos ocasionalmente pela CNEN,84 
não existe um programa de formação estruturado nesse campo de especialização 
específico no setor nuclear. Paralelamente, as grades curriculares dos programas de 
graduação e pós-graduação em Ciência Política, Relações Internacionais e estudos de 
defesa dão atenção minoritária a temas relacionados à energia nuclear.

82 Para mais informações, ver “Latin American Network for Education in Nuclear Technology”, acesso em 29 de 
agosto de 2019, https://www.lanentweb.org/en.

83 Schmiedecke, “O Pronuclear (1976-1986) e a Formação de Recursos Humanos para a Área de Energia Nuclear no 
Brasil,” 71.

84 CNEN, Relatório de Gestão 2016, 61; CNEN, Relatório de Gestão 2017, 64, 134.

https://www.lanentweb.org/en
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OS PRINCIPAIS  
ATORES DO SETOR  
NUCLEAR BRASILEIRO

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) atua como o órgão de coordenação 
da presidência e como o ponto focal na esfera governamental para as agendas de 
segurança, inteligência, operações cibernéticas, política nuclear e outros assuntos 
sensíveis das relações internacionais. No sistema das instituições brasileiras, o GSI se 
equipara ao Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Nos últimos anos, o 
GSI foi comandado por generais quatro estrelas nomeados pela Presidência.

Em 2017, a estrutura de formulação e supervisão da política nuclear no GSI foi modificada 
com o objetivo de modernizar os processos dessa agenda no Brasil. Mais especificamente, 
o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB ou Comitê 
Nuclear), que já existia sob outro desenho institucional, recebeu autonomia através da 
criação de uma sessão plenária permanente e da criação de diversos grupos técnicos 
temáticos, conforme ilustrado na Figura 4.85 A supervisão do processo de formulação 
das políticas públicas da área nuclear dentro desse Comitê fica a cargo do Almirante de 
Marinha que comanda a Secretaria de Coordenação de Sistemas do GSI.86

Figura 4: Os grupos técnicos do CDPNB (2018-2019)

Fonte: Ver tabela 5 a seguir.

85 Decreto de 2 de Julho de 2008, Presidência da República, 2 de julho de 2008.
86 Decreto de 22 de Junho de 2017, Presidência da República, 22 de junho de 2017; GSI, Portaria nº 118, de 19 de 

outubro de 2017, Diário Oficial da União, 23 de outubro de 2017; GSI, Portaria nº 128, de 29 de novembro de 2017, 
Diário Oficial da União, 30 de novembro de 2017; GSI, Resolução GSI/PR nº 1, de 18 de outubro de 2017, Diário 
Oficial da União, 19 de outubro de 2017; Decreto nº 9.828, de 10 de junho de 2019, Diário Oficial da União, 11 de 
junho de 2019.
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A Tabela 5 descreve as metas e os resultados esperados dos grupos técnicos temáticos 
do Comitê Nuclear, formados nos últimos anos com o objetivo de promover discussões 
especializadas sobre questões e desafios específicos do setor nuclear.

Tabela 5: Metas e resultados esperados dos grupos Técnicos do CDPNB 

DIRETRIZES GERAIS  
Grupo Técnico Meta Resultados esperados
Política Nuclear87 Elaborar uma revisão  Documento com as principais diretrizes e  
 da política nuclear metas da política nuclear brasileira. Concluído. 
 do Brasil Documento aprovado em dezembro de 2018. 

REGULAÇÃO NUCLEAR  
Grupo Técnico Meta Resultados esperados
CNEN88 Apresentar as medidas  Proposta de instrumento legal para a criação 
 necessárias para  de uma estrutura reguladora de normas, 
 separar a autoridade  licenças, autorizações, regulação e 
 reguladora da CNEN  monitoramento do setor nuclear. Concluído.
 de suas atividades  Em maio de 2019, a sessão plenária do 
 promocionais no setor  comitê decidiu separar a autoridade 
 nuclear reguladora da CNEN de suas atividades 
  promocionais e colocá-la em uma nova 
  instituição (Vide “Regulação Nuclear” em  
  “2 – Governança e Accountability.”)

Regulação Nuclear89 Dinamizar o arcabouço  Relatório contendo diretrizes e metas para 
 regulatório do setor  dinamizar o arcabouço regulatório do setor 
 nuclear brasileiro  nuclear. Prazo previsto: março de 2020.

CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR  
Grupo Técnico Meta Resultados esperados
Pesquisa e Lavra  Avaliar a flexibilização  Relatório contendo propostas de normas 
de Minérios  do monopólio estatal  para a flexibilização do monopólio estatal. 
Nucleares (1)90 sobre a pesquisa e a  Concluído. (Vide “Investimentos Privados” 
 lavra de minérios nucleares em “2 – Governança e Accountability.”)

Pesquisa e Lavra  Dinamizar a pesquisa e  Relatório contendo estratégia para dinamizar 
de Minérios  a lavra de minérios  o setor de mineração nuclear, incluindo 
Nucleares (2)91 nucleares  propostas para alterar atos normativos  
  relacionados. Prazo previsto: outubro de 2019.92

87 GSI, Resolução GSI/CDPNB nº 2, de 11 de janeiro de 2018, Diário Oficial da União, 16 de janeiro de 2018; GSI, Portaria 
GSI nº 2, de 16 de janeiro de 2018, Diário Oficial da União, 17 de janeiro de 2018; GSI, Resolução GSI nº 7, de 14 de 
junho de 2018, de Diário Oficial da União, 15 de junho de 2018.

88 GSI, Resolução GSI/CDPNB nº 8, de 22 de agosto de 2018, Diário Oficial da União, 23 de agosto de 2018; GSI, 
Portaria GSI nº 70, de 30 de agosto de 2018, Diário Oficial da União, 31 de agosto de 2018.

89 GSI, Resolução GSI/CDPNB nº 15, de 27 de setembro de 2019, Diário Oficial da União, 30 de setembro de 2019.
90 GSI, Resolução GSI nº 3, de 11 de janeiro de 2018, Diário Oficial da União, 16 de janeiro de 2018; GSI, Portaria GSI/PR 

nº 3, de 16 de Janeiro de 2018, Diário Oficial da União, 17 de janeiro de 2018.
91 GSI, Resolução GSI nº 9, de 2 de Outubro de 2018, Diário Oficial da União, 3 de outubro de 2018; GSI, Portaria GSI/

PR nº 84, de 2 de Outubro de 2018, Diário Oficial da União, 3 de outubro de 2018; GSI, Portaria GSI nº 41, de 28 de 
Março de 2019, Diário Oficial da União, 1º de abril de 2019.

92 GSI, Resolução GSI nº 3, de 28 de Março de 2019, Diário Oficial da União, 1º de abril de 2019.
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CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR  
Grupo Técnico Meta Resultados esperados
Repositório Nacional Estabelecer diretrizes e Relatório técnico contendo diretrizes e metas 
de Rejeitos Radioativos metas para o desenvolvimento para o desenvolvimento do Repositório
de Baixo e Médio do Repositório Nacional Nacional.  
Níveis de Radiação93 de Rejeitos Radioativos de Prazo previsto: outubro 2019.94 
 Baixo e Médio Níveis  
 de Radiação

APLICAÇÕES DA ENERGIA NUCLEAR  
Grupo Técnico Meta Resultados esperados
Produção de  Avaliar a flexibilização  Relatório contendo propostas de mudança de 
Radiofármacos95 do monopólio estatal  normas legais e atos normativos (incluindo 
 sobre a produção de  minutas e justificativas) para a flexibilidade 
 radiofármacos do monopólio estatal sobre a produção de 
  radiofármacos. Concluído.
Aplicação da  Dinamizar a aplicação  Relatório técnico contendo uma análise das  
Tecnologia Nuclear na  da tecnologia nuclear  possíveis aplicações da tecnologia nuclear na  
Agropecuária96 na agropecuária agropecuária. Prazo previsto: dezembro de  
  2019.
Estratégia Nacional  Desenvolver a  Proposta de uma Estratégia Nacional para a  
para a Expansão da  Estratégia Nacional  Expansão da Medicina Nuclear, incluindo  
Medicina Nuclear97 para a Expansão da  uma exposição de motivos e um parecer de 
 Medicina Nuclear mérito. Prazo previsto: outubro de 2019.98

CAPACITAÇÃO  
Grupo Técnico Meta Resultados esperados
Recursos  Dinamizar a capacitação  Relatório técnico contendo diretrizes e metas 
Humanos (1)99 de recursos humanos  para dinamizar a capacitação no setor 
 no setor nuclear  nuclear. Prazo previsto: setembro de 2019.
Recursos  Dinamizar a formação  Relatório técnico contendo diretrizes e metas 
Humanos (2)100 continuada de recursos  para estabelecimento de uma rede científica e 
 humanos no setor  tecnológica no setor nuclear a fim de 
 nuclear dinamização a formação continuada no 
  campo. Prazo previsto: março de 2020.

Fonte: Diário Oficial da União. Vide notas de rodapé.

93 GSI, Resolução GSI/CDPNB nº 9, de 2 de Outubro de 2018, Diário Oficial da União, 30 de outubro de 2018. GSI, 
Portaria GSI nº 92, de 29 de Outubro de 2018, Diário Oficial da União, 30 de outubro de 2018.

94 GSI, Resolução GSI/CDPNB nº 5, de 18 de Abril de 2019, Diário Oficial da União, 24 de abril de 2019; GSI, Retificação, 
Diário Oficial da União, 25 de abril de 2019.

95 GSI, Resolução GSI nº 4, de 2 de fevereiro de 2018, Diário Oficial da União, 5 de fevereiro de 2018; GSI, Portaria GSI 
nº 7, de 5 fevereiro de 2018, Diário Oficial da União, 7 de fevereiro de 2018; GSI, Resolução GSI nº 6, de 4 de junho de 
2018, Diário Oficial da União, 5 de junho de 2018.

96 GSI, Resolução GSI/CDPNB nº 12, de 8 de novembro de 2018, Diário Oficial da União, 9 de novembro de 2018, GSI, 
Resolução GSI/CDPNB nº 6, de 6 de maio de 2019, Diário Oficial da União, 8 de maio de 2019.

97 GSI, Resolução GSI/CDPNB nº 10, de 23 de outubro de 2018, Diário Oficial da União, 24 de outubro de 2018; GSI, 
Portaria nº 89, de 23 de outubro de 2018, Diário Oficial da União, 24 de outubro de 2018.

98 GSI, Resolução PR/GSI/CDPNB nº 5, de 18 de abril de 2019, Diário Oficial da União, 24 de abril de 2019.
99 GSI, Resolução GSI/PR nº 1, de 13 de Fevereiro de 2019, Diário Oficial da União, 15 de fevereiro de 2019. GSI, Portaria 

GSI/ CDPNB nº 21, de 13 de fevereiro de 2019, Diário Oficial da União, 15 de fevereiro de 2019.
100 GSI, Resolução GSI/CDPNB nº 12, de 4 de setembro de 2019, Diário Oficial da União, 6 de setembro de 2019.
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O Comitê planeja criar ao menos dois grupos técnicos novos para avaliar o 
estado dos acordos e tratados internacionais assinados pelo Brasil em temas 
relacionados à energia nuclear e fortalecer a estratégia de comunicação no setor, 
respectivamente.101

Em dezembro de 2018, o CDPNB concluiu a nova Política Nuclear Brasileira, assinada 
pelo Presidente Michel Temer dias antes de deixar o cargo. Autoridades do governo 
Bolsonaro reforçaram que não alterariam o documento e que manteriam os grupos de 
trabalho do comitê em ação, com o objetivo de implementar as diversas recomendações 
ao longo de 2019 e nos anos seguintes. 

Cabe ressaltar que o GSI também é responsável pela dimensão estratégica da 
segurança das atividades nucleares em todo o país, por meio de seu Sistema de 
Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (Sipron).102 Na prática, o órgão planeja e 
coordena atividades de resposta em caso de emergências e tem a competência 
de supervisionar a proteção dos indivíduos que operam instalações nucleares e 
manipulam materiais nucleares e, de maneira mais ampla, da população, do meio 
ambiente e das unidades e dos materiais nucleares.103

O órgão também coordena as simulações de emergência em instalações 
nucleares no Brasil. Diversas autoridades federais e estaduais encarregadas 
de preservar a integridade, a não-vulnerabilidade e a proteção de materiais, 
unidades, conhecimentos e tecnologias nucleares participam das reuniões do 
Sipron. Reuniões do Sipron também contam com a participação de autoridades 
municipais quando tratam da preparação de emergências ou em caso de 
emergências reais. 

Essas competências não se sobrepõem à autoridade reguladora da CNEN, 
que desenvolve e publica as normas nacionais de segurança nuclear, realiza o 
licenciamento nuclear e conduz inspeções periódicas para verificar o cumprimento 
das melhores práticas em termos de segurança. Também não se sobrepõe à 
responsabilidade primeira dos operadores nucleares em relação à segurança 
do trabalho diário nas unidades nucleares.104 (Vide “Segurança Nuclear” em “2 – 
Governança e Accountability.”)

Nos últimos 10 anos, os militares mantiveram a liderança do Sipron e provavelmente 
continuarão nessa posição durante o governo Bolsonaro.105

101 “GSI e representantes da indústria alimentícia se reúnem, no IPEN, para debater uso da radiação de alimentos”, 
IPEN, 7 de agosto de 2019, https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=38&campo=12604.

102 “Sipron – Histórico”, GSI, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.gsi.gov.br/sipron-1/historico.
103 Lei No. 12.731, de 21 de Novembro de 2012, Diário Oficial da União, 22 de novembro de 2012; Decreto No. 9.600, de 5 

de Dezembro de 2018, Diário Oficial da União, 6 de dezembro de 2018; Decreto No. 9.668, de 2 de Janeiro de 2019, 
Presidência da República, 2 de janeiro de 2019.

104 IAEA, Fundamental Safety Principles (2006), https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.
pdf ; IAEA, Objective and Essential Elements of a State’s Nuclear Security Regime (2013), https://www.iaea.org/
publications/10353/objective-and-essential-elements-of-a-states-nuclear-security-regime ; IAEA, Convention on 
Nuclear Safety, INFCIRC/449 (17 de junho de 1994), art. 9.

105 Decreto No. 9.668, de 2 de Janeiro de 2019, Presidência da República, 2 de janeiro de 2019.

https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=38&campo=12604
http://www.gsi.gov.br/sipron-1/historico
https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf
https://www.iaea.org/publications/10353/objective-and-essential-elements-of-a-states-nuclear-security-regime
https://www.iaea.org/publications/10353/objective-and-essential-elements-of-a-states-nuclear-security-regime
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MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E 
TECNOLÓGICO

Desde 2016,106 a Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha 
(DGDNTM) atua como a autoridade nuclear naval nacional sob o Comando da Marinha, 
exercendo o comando executivo sobre as políticas e atividades nucleares da força.107 
Mais especificamente, a Diretoria Geral é responsável pelo programa nuclear da 
Marinha, que inclui (a) o projeto, a construção, o comissionamento, a operação e a 
manutenção de reatores do tipo PWR; (b) o desenvolvimento e a operação do ciclo de 
combustível nuclear (conhecidos como o Programa Nuclear da Marinha – PNM); e (c) 
o programa de submarinos da Marinha (Prosub), um empreendimento tripartite que 
compreende a construção de quatro submarinos convencionais e um submarino a 
propulsão nuclear, além da infraestrutura de suporte. Atualmente, a Diretoria Geral 
também está envolvida nas áreas de regulação, inspeção de segurança nuclear e 
controle de qualidade no âmbito do projeto do submarino a propulsão nuclear.

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO

O Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) coordena a implementação 
in loco do programa nuclear da Marinha, subordinado à Diretoria Geral descrita 
acima. Mais especif icamente, o CTMSP administra os projetos nucleares da Marinha 
por meio da Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM) e controla 
as instalações nucleares em operação através do Centro Industrial de Aramar 
(CINA). No ciclo do combustível nuclear, o CTMSP opera plantas de enriquecimento 
de urânio e fabricação de combustível em escala laboratorial para atender às 
necessidades da Marinha em suas atividades de pesquisa e desenvolvimento 
nuclear. O CTMSP abriga o Laboratório de Enriquecimento Isotópico, que opera 
regularmente em níveis mais baixos de enriquecimento (até 5%) e, ocasionalmente 
enriquece urânio a 19,9% de U-235 para uso em reatores de pesquisa administrados 
pela CNEN. No futuro, uma das cascatas operará exclusivamente para fornecer 
urânio enriquecido ao RMB. Ambos os laboratórios de enriquecimento e de 
fabricação de combustíveis estão situados Aramar e estão sob o comando da CINA. 
O Centro está prestes a comissionar e operar a Unidade Piloto de Hexafluoreto de 
Urânio para conversão de urânio também em Aramar. Embora o CTMSP não esteja 

106 A criação da DGDNTM é resultado de um processo de reforma do sistema de governança de ciência e tecnologia 
da Marinha do Brasil, que vem sendo realizado desde o fim dos anos 2000. Em 2008, a Marinha criou um órgão, 
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, com o objetivo de centralizar todas as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento da Marinha numa única estrutura de governança. Essa instituição foi a antecessora 
da Diretoria-Geral. Em 2012, a Secretaria adquiriu o status de diretoria, mas a reforma mais recente, que desenhou 
o formato atual da DGDNTM, ocorreu apenas em 2016, quando a Secretaria foi renomeada e incorporou, numa 
mesma estrutura, ambos a coordenação do Prosub (Cogesn) e o Programa Nuclear da Marinha – o primeiro estava 
anteriormente sob o comando da Diretoria-Geral do Material Marinha. “DGDNTM – Histórico”, DGDNTM – Marinha 
do Brasil, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.marinha.mil.br/dgdntm/node/49.

107 Decreto No. 8.900, de 10 de Novembro de 2016, Diário Oficial da União, 11 de novembro de 2016.

https://www.marinha.mil.br/dgdntm/node/49
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envolvido na mineração ou beneficiamento de urânio (ambos sob a competência 
da INB), no futuro, será responsável por converter U3O8 (yellowcake ou concentrado 
de urânio) em gás hexafluoreto de urânio (UF6), enriquecê-lo, reconverter o gás UF6 
em dióxido de urânio (UO2) para a fabricação de combustível e fabricar as pastilhas 
de combustível nuclear a serem usadas como combustível nuclear no reator de 
propulsão do submarino. O CTMSP fornece ainda suporte logístico ao projeto do 
submarino, e seu Laboratório de Testes de Equipamentos de Propulsão realiza 
testes complementares de propulsão. 

O Centro conta com um batalhão especializado em defesa nuclear, biológica, química 
e radioativa responsável pela segurança técnica e física em Aramar. Além disso, o 
seu Laboratório Radioecológico (Lare) atua na proteção ambiental das instalações 
laboratoriais do Centro.

Todas as unidades do CTMSP dedicadas ao ciclo do combustível nuclear estão sujeitas 
a salvaguardas abrangentes (comprehensive safeguards) da IAEA e da ABACC, à 
autoridade reguladora nuclear da CNEN e à regulação e ao monitoramento ambiental 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 
Como a Marinha é proprietária da tecnologia de enriquecimento de urânio, o CTMSP 
fornece a tecnologia de enriquecimento à INB (para fins comerciais).108

Na área de reatores, o CTMSP é responsável por toda a parte de pesquisa e 
desenvolvimento e construção de reatores do tipo PWR, principalmente os projetados 
para fins de propulsão. Existem também planos de se produzir futuramente pequenos 
reatores modulares para a produção de energia. Atualmente, o Centro concentra-se na 
conclusão da construção e do comissionamento de um protótipo de reator (Labgene) 
que simula as condições energéticas (elétricas e térmicas) do reator do tipo PWR a ser 
instalado no submarino a propulsão nuclear.109

A estrutura do Labgene segue o modelo de salvaguardas previstas em projeto 
(safeguards by design) e permanecerá sujeita às inspeções de salvaguardas da AIEA e 
da ABACC e à autoridade reguladora da CNEN e do Ibama quando concluída.

O Centro também oferece treinamento a engenheiros militares por meio de sua 
unidade na Universidade de São Paulo.110

COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
SUBMARINO A PROPULSÃO NUCLEAR

Empresas privadas estrangeiras e nacionais executam os projetos de construção do 
Prosub. A fim de supervisionar os contratos, gerir e coordenar o projeto, a Marinha criou, 

108 “Missão”, CTMSP – Marinha do Brasil, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.marinha.mil.br/ctmsp/missao , 
it. 5.

109 Empresas privadas da área de construção assinam contratos comerciais de terceirização dos serviços com a 
Marinha. “Missão”, CTMSP – Marinha do Brasil, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.marinha.mil.br/ctmsp/
missao , it. 5.

110 “Centro de Coordenação de Estudos em São Paulo (CCEMSP)”, Brasil – Ministério da Defesa, acesso em 29 de 
agosto de 2019, https://www.defesa.gov.br/ensino-e-pesquisa/instituicoes-de-ensino-militar/instituicoes-de-ensino-
e-pesquisa-vinculadas-a-marinha/centro-de-coordenacao-de-estudos-em-sao-paulo-ccemsp.

https://www.marinha.mil.br/ctmsp/missao
https://www.marinha.mil.br/ctmsp/missao
https://www.marinha.mil.br/ctmsp/missao
https://www.defesa.gov.br/ensino-e-pesquisa/instituicoes-de-ensino-militar/instituicoes-de-ensino-e-pesquisa-vinculadas-a-marinha/centro-de-coordenacao-de-estudos-em-sao-paulo-ccemsp
https://www.defesa.gov.br/ensino-e-pesquisa/instituicoes-de-ensino-militar/instituicoes-de-ensino-e-pesquisa-vinculadas-a-marinha/centro-de-coordenacao-de-estudos-em-sao-paulo-ccemsp
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em 2008, a Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento do Submarino a 
Propulsão Nuclear (Cogesn), que foi incorporada à estrutura da DGDNTM em 2016.

A empresa francesa Naval Group (antiga DCNS) é a principal fornecedora de tecnologia 
para os componentes não-nucleares dos submarinos. Mais especificamente, o Naval 
Group conta com diversos contratos com a Marinha para projetar, construir, operar e 
fazer a manutenção dos submarinos; fornecer materiais não-nucleares para a fabricação, 
construção e entrega do submarino a propulsão nuclear (incluindo os sistemas 
secundários dos motores de propulsão); e fornecer torpedos e contramedidas.111

A cooperação com a França não contempla nenhum tipo de assistência técnica em 
relação ao componente nuclear do submarino. O reator de propulsão nuclear e o 
seu sistema primário são uma caixa preta. Para aqueles que não possuem a devida 
autorização, o acesso a essa porção do projeto é limitado pela demarcação de uma 
“linha vermelha”. Cabe ao Centro de Desenvolvimento de Submarinos (CDS), localizado 
no CTMSP, o desenho detalhado dos projetos do submarino. Além de desenvolver o 
Labgene, o CTMSP também é responsável pela construção do reator de propulsão em 
si, cujos equipamentos pesados são fornecidos pela Nuclep.112

A Marinha assinou contratos comerciais com dois consórcios privados, Itaguaí 
Construções Navais (ICN) e Consórcio Baía de Sepetiba (CBS), nos moldes de uma 
parceria público-privada de propósito específico. Na ICN, os dois conglomerados 
privados envolvidos são o Naval Group e a construtora brasileira Odebrecht, que detêm 
59% e 41% das ações, respectivamente. A Marinha, por sua vez, detém um poder de 
veto denominado golden share, exercido através de sua empresa gerencial de projetos 
navais Emgepron. Atualmente, a ICN executa os projetos na Unidade de Fabricação de 
Estruturas Metálicas (UFME) e no estaleiro de Itaguaí. 

Por sua vez, a CBS planeja, coordena e gerencia contratos. A Odebrecht e a Naval Group 
detêm participações acionárias iguais no capital da empresa (50%).

Já a Odebrecht obteve contrato exclusivo para a construção de toda a infraestrutura 
naval e industrial associada ao projeto Prosub. 

A responsabilidade pelos submarinos, uma vez contratados, migrará para o Comando 
da Força de Submarinos do Brasil, que também será responsável pelo (re)abastecimento 
e gerenciamento de rejeitos (no caso do submarino a propulsão nuclear).

AGÊNCIA NAVAL DE SEGURANÇA NUCLEAR E QUALIDADE 

A Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade (AgNSNQ) completa a estrutura 
institucional da DGDNTM. Criada em 2018, a Agência atua como o órgão técnico 
consultivo e executivo da autoridade nuclear naval em questões relacionadas à 
regulação e ao monitoramento da segurança de embarcações navais com propulsão 
nuclear (inclusive os planos de emergência), bem como os assuntos relacionados 

111 Para uma tabela dos contratos, vide TCU, Acórdão 2952/2013, Processo TC 005.910/2011-0, Relator: Min. Raimundo 
Carreiro, 30.10.2013, 25, Diário Oficial da União [D.O.U.], 30.09.2014, 104 (Bras.).

112 Cogesn, Relatório de Gestão do Exercício de 2017 (Rio de Janeiro, 2018), 30.
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estrutura, a 

Marinha insere-se 
em mais uma área 

do setor nuclear, 
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se sobrepor ao 

trabalho da CNEN.

à sua qualidade e padronização metrológica. O órgão segue uma abordagem de 
“licenciamento integrado”, que combina normas, códigos e protocolos relativos à 
segurança técnica nuclear e à radioproteção com doutrinas e regulações navais. 
A Agência não lida formalmente com segurança física (security) ou salvaguardas 
nucleares, mas, como ela, por definição, pode desempenhar um papel na questão 
do acesso aos submarinos, poderá exceder alguma função nessas agendas 
correlacionadas. Futuramente, a Agência também deverá sediar o Centro de Resposta 
a Emergência Nuclear e Radiológica Naval. 

O trabalho da Agência ainda se encontra em 
estágios iniciais. Até o momento, ela vem atuando 
para a elaboração de instruções normativas sobre 
segurança nuclear e radioproteção juntamente 
com normas e protocolos relativos ao projeto, à 
construção, à manutenção, a doutrinas operacionais 
e ao emprego do submarino a propulsão nuclear. 
No segmento nuclear, a Agência segue os 
regulamentos da CNEN e da AIEA e baseia-se nas 
diretrizes da Comissão Reguladora Nuclear dos 
EUA, da Autoridade de Segurança Nuclear e da 
Autoridade de Segurança Nuclear em Defesa, ambas 
da França. Um desafio específico relaciona-se ao 
fato de que, de acordo com seu estatuto, a AIEA não 
pode firmar parcerias destinadas à aplicação militar 
da tecnologia nuclear. Consequentemente, a AIEA 
não possui, em seu conjunto de melhores práticas, 
regulações de segurança aplicáveis a reatores 
nucleares navais. 

No segmento naval, os princípios norteadores são 
os já aplicados a outras embarcações da Marinha do Brasil e os implementados pela 
Diretoria Geral de Armamento da França, pelo Naval Group (França), pelo Bureau Veritas 
(Internacional) e pelo Det Norske Veritas (Noruega). Nesse sentido, a AgNSNQ dedica 
atenção especial a normas e protocolos nas seguintes áreas: regulação e licenciamento, 
sistemas de gestão, radioproteção e segurança de fontes radioativas, análises de 
segurança, descomissionamento e gestão de rejeitos radioativos, preparação para 
resposta a emergências nucleares e radioativas, planta de propulsão nuclear naval, 
transporte de materiais radioativos, segurança em operações de mergulho, segurança 
contra incêndio, segurança pirotécnica e de armamento, segurança operacional e de 
manutenção e segurança ocupacional e no local de trabalho.

Antes da criação da Agência, a CNEN era o único agente envolvido na regulação e 
inspeção nuclear em todo o país. Com essa nova estrutura, a Marinha insere-se em 
mais uma área do setor nuclear, mas cria seu próprio de campo de competência e 
conhecimento – a regulação nuclear naval – o quão não pretende se sobrepor ao 
trabalho da CNEN. Um acordo de cooperação técnica entre os dois órgãos reguladores 
define as alçadas de cada um.
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AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A 

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul) é uma empresa estatal sob 
o Comando da Marinha criada em 2013, cuja atribuição é (a) facilitar a contratação 
de profissionais e pessoal de apoio ao programa de submarinos (visto que as leis de 
contratação de funcionários públicos são complexas e onerosas), (b) prestar consultoria 
técnica a questões de licenciamento nuclear e outros serviços técnicos, (c) prover gestão 
de projetos e (d) garantir recursos humanos para a operação de instalações.113 No final 
de 2018, a Amazul contava com mais de 1.800 funcionários.114 Desde a sua criação, a 
Amazul vem ampliando sua atribuição original, incorporando uma série de projetos 
não-militares no setor nuclear, como o fornecimento de pessoal e conhecimentos 
técnicos para o projeto do RMB. A sede da Amazul fica em São Paulo, mas a sua equipe 
está distribuída em diversas localidades, principalmente no setor nuclear militar. O 
Comando da Marinha nomeia o diretor da empresa e almirantes da Marinha em 
exercício ou reformados compõem a diretoria da empresa. Representantes civis do 
setor nuclear compõem o Conselho de Administração. 

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
Criada em 1956, a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) é o ator mais poderoso do 
setor civil nuclear. Enquanto uma autarquia, a 
Comissão conta com independência gerencial 
para cumprir suas funções, embora esteja política 
e financeiramente subordinada ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC). Historicamente, dentre as atribuições da 
CNEN, estavam o desenvolvimento e a execução 
da política nuclear do país, mas, ao longo dos anos, 
a instituição acabou por acumular uma série de 
responsabilidades adicionais. No Brasil, o setor 
nuclear não possui um órgão regulador exclusivo 
e independente, atuando a CNEN como agência 
implementadora de algumas atividades no setor 
nuclear e, ao mesmo tempo, como a autoridade 
reguladora nuclear nacional. 

Enquanto executora das atividades nucleares, a 
CNEN realiza pesquisa e desenvolvimento, presta 

serviços tecnológicos e fabrica produtos radiológicos e nucleares, como radioisótopos. 
A maioria dessas atividades é realizada pelos institutos de pesquisa da Comissão 

113 “Sobre a Amazul”, Amazul, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.marinha.mil.br/amazul/empresa/sobre-a-
amazul.

114 Amazul, Relatório de Gestão 2018, 2019, 58.
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(IPEN, IEN, IRD, CRCN, CDTN), que foram gradativamente incorporados à sua estrutura 
administrativa. 

Enquanto reguladora, a Comissão define os padrões de segurança nuclear no país 
e fiscaliza todas as principais unidades nucleares e radioativas. A CNEN também 
coopera com a ABACC e a AIEA na implementação de salvaguardas nucleares, tendo 
participado de 57 inspeções relacionadas ao controle e à contabilidade de materiais 
nucleares em 2017.115 

Do ponto de vista político, a CNEN encontra-se associada à Marinha. Sua própria criação 
foi uma manobra para reequilibrar o poder político das Forças Armadas na década de 
1970, e seu primeiro presidente foi um ex-oficial da Marinha que prestava assessoria 
ao almirante Álvaro Alberto, figura que desempenhou um papel fundamental 
na criação do programa nuclear brasileiro.116 Além disso, os institutos de pesquisa 
da CNEN, notadamente o IPEN, colaboraram de maneira estreita em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento com a Marinha, particularmente nos projetos relativos 
ao ciclo do combustível nuclear e a reatores nucleares. (Vide “Relações Civis-Militares” 
em “2 – Governança e Accountability.”) Embora os vínculos históricos com a Marinha 
permaneçam fortes, as posições de liderança na CNEN também são influenciadas por 
grupos políticos partidários.

Do ponto de vista dos recursos humanos disponíveis, a Comissão é uma das maiores 
instituições no setor nuclear. Nos últimos anos, no entanto, houve uma queda drástica 
em seus quadros de funcionários. (Vide “Recursos Humanos e Capacitação” em “1 – 
Capacidades e Principais Atores” e “2 – Governança e Accountability.”) 

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES 
O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) destaca-se entre os institutos 
da CNEN como a principal instituição de pesquisas nucleares. Fundado em 1956 sob a 
denominação de Instituto de Energia Atômica, o IPEN desempenha diversas funções 
essenciais. O Instituto dispõe de dois reatores de pesquisa e produz radioisótopos para 
diversas aplicações nas áreas de pesquisa, saúde e na indústria nuclear, e a sua equipe 
realiza pesquisas extensivas na área nuclear e em outros campos de conhecimento 
afins. O IPEN também desempenha uma importante função educacional; alunos 
da Universidade de São Paulo e de outras universidades, por exemplo, utilizam suas 
instalações para realizar pesquisas e experimentos.

O setor de medicina nuclear conta com o IPEN para a fabricação de radiofármacos 
essenciais no diagnóstico e tratamento de diversas doenças, principalmente o câncer. 
O Instituto produz 38 radiofármacos utilizados em 1,6 milhão de procedimentos 
médicos por ano em 430 hospitais e clínicas em todo o país.117

115 CNEN, Relatório de Gestão 2017, 63.
116 Ana Maria Ribeiro de Andrade and Tatiane Lopes dos Santos, “A dinâmica política da criação da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear, 1956-1960, Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum. 8 (2013): 113-128.
117 CNEN, Relatório de Gestão 2016, 29-39.
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A Emenda Constitucional 49 revogou parcialmente o monopólio estatal sobre a 
produção de radioisótopos com meia-vida de até duas horas, mas o IPEN continua 
sendo o único produtor de alguns radioisótopos, uma situação que muitas vezes 
cria vulnerabilidades para o fornecimento do produto. Para além disso, o IPEN 
depende do fornecimento estrangeiro de molibdênio-99 (Mo-99), usado para gerar 
tecnécio-99m (Tc-99m), um isótopo amplamente utilizado na medicina nuclear 
para uso em diagnósticos por imagem. (Vide “O Reator Multipropósito Brasileiro” 
em “1 – Capacidades e Principais Atores”. Vide também “Investimentos Privados” 
em “2 – Governança e Accountability.”)

O IPEN opera dois dos quatro reatores de pesquisas nucleares brasileiros. O reator 
IEA-R1 é o único reator de pesquisa no país com potência suficiente para ser usado em 
diversos tipos de pesquisas em ciências nucleares e afins. O equipamento também 
usado para produção de radioisótopos de aplicação médica e para outras finalidades. 
Juntamente com a Marinha, o IPEN desenvolveu o reator IPEN/MB-01, utilizado 
principalmente para medição dos parâmetros físicos de reatores. (Vide “Reatores 
de Pesquisa” em “1 – Capacidades e Principais Atores.”). O IPEN monta seus próprios 
elementos combustíveis. 

Além de dois reatores de pesquisas nucleares, o IPEN, em nome da CNEN, e em parceria 
com a Marinha, participa do projeto e desenvolvimento do Reator Multipropósito 
Brasileiro (RMB). (Vide “O Reator Multipropósito Brasileiro” em “1 – Capacidades e 
Principais Atores.”) 

Os reatores e materiais físseis do IPEN estão sujeitos a salvaguardas nucleares aplicadas 
pela ABACC e pela AIEA, enquanto que a produção de radioisótopos está sujeita às 
regras e normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Instituto deve 
cumprir ainda com as normas nucleares e ambientais estabelecidas pela CNEN e pelo 
Ibama, respectivamente. Por fim, o IPEN está sujeito aos controles estatais do TCU e da 
Controladoria-Geral da União (CGU).

Por ser uma instalação que manuseia materiais nucleares e radioativos, o IPEN segue 
as normas e regulamentos de segurança nuclear estabelecidos pela CNEN. Nos últimos 
anos, o Instituto aumentou o seu foco no fortalecimento das práticas e da cultura de 
segurança nuclear, tendo realizado workshops e treinamentos periódicos sobre tema, 
muitas vezes com a participação de representantes da AIEA e parceiros internacionais.

O IPEN está sob a tutela da CNEN e, através da Comissão, depende do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações para sua alocação orçamentária. 

Cerca de metade do orçamento geral da CNEN destinado a recursos humanos é 
alocado ao IPEN e cerca de 80% do orçamento da CNEN destinado à produção (por 
exemplo, a produção de radioisótopos, por exemplo) é alocado ao IPEN. A produção 
no IPEN gera R$ 122 milhões, que cobrem os custos do Instituto , com exceção da 
sua folha de pagamento. Contudo, como a CNEN não retém a receita decorrente da 
comercialização dos produtos, todo o lucro gerado vai para o orçamento federal sem 
garantia de que será refletido no orçamento do IPEN. (Vide “Investimentos Privados” 
em “2 – Governança e Accountability.”)
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No final de 2019, o 
projeto de Angra-3 

encontrava-se parado, 
uma situação que se 
estende desde 2015 

devido à falta de 
recursos para financiar 

a continuidade 
das obras e às 

investigações de 
corrupção envolvendo 

diretores da 
Eletronuclear e de 

empresas privadas. 

ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A.
A Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear) opera as usinas nucleares existentes no 
país e supervisiona a construção de novas. 

A Eletronuclear é uma subsidiária da empresa estatal Eletrobras, a maior holding do 
Brasil na área de geração e transmissão de eletricidade. A Eletrobras detém 99,91% 
das ações da Eletronuclear. O governo federal, por sua vez, detém cerca de 65% 
das ações da Eletrobras e exerce controle sobre a empresa. O Ministério de Minas e 
Energia é o órgão encarregado de supervisionar a Eletrobras e, consequentemente, 
a Eletronuclear.118

Antes das reformas da indústria nuclear nas décadas de 1980 e 1990, o setor de 
energia nuclear brasileiro era fragmentado. 
As subsidiárias estatais da Nuclebrás (Nuclen 
e depois Nucon) e a empresa alemã KWU/
Siemens firmaram uma parceria para o 
desenvolvimento de projetos e construção 
de usinas nucleares, ao passo que a empresa 
Furnas/Eletrobras ficava a cargo das atividades 
gerencial e empresarial da área de geração 
de energia nuclear no país, incluindo o 
financiamento e a celebração de contratos 
e a operação das usinas nucleares. Após a 
reestruturação da Nuclebrás no final dos 
anos 1990, a Nuclen e o segmento nuclear 
de Furnas formaram uma nova subsidiária, 
a Eletronuclear. Criada em 1997, a empresa 
aglutinou as atribuições das empresas 
antecessoras em uma única estrutura de 
governança dentro da estrutura organizacional 
da Eletrobras.119

De acordo com a Constituição Brasileira, a 
geração de energia nuclear é atribuição exclusiva da União. Na prática, isso significa que 
a União delega a operação das duas usinas nucleares existentes à Eletronuclear, que, 
por sua vez, produz energia a partir de fontes nucleares e fica com o lucro proveniente 
da venda para as empresas distribuidoras. A Eletronuclear não é responsável pela 
transmissão de energia, apesar de a sua holding, a Eletrobras, ter grande presença 
nessa área em todo o país. A energia produzida por Angra-1 e Angra-2, por exemplo, é 
transmitida por um dos sistemas de transmissão da Eletrobras até as distribuidoras.120 
O Operador Nacional do Sistema Elétrico, uma entidade de direito privado, gerencia 

118 Eletronuclear, Relatório de Gestão 2017 (Rio de Janeiro, 2018), 27-33.
119 Dalaqua, “Átomos e Democracia no Brasil”, 97-174; Tatiana Coutto, “O papel das comissões parlamentares de 

inquérito na política nuclear brasileira” in Ciência no Brasil contemporâneo, ed. Ana Lúcia Villas-Bôas and Marta de 
Almeida (Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 2014), 186-213.

120 Eletronuclear, Relatório de Gestão 2017, 12-18.
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e coordena Sistema Interligado Nacional de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica.121

Além das operações diárias de Angra-1 e Angra-2, a Eletronuclear é responsável 
pela modernização dos equipamentos das duas usinas para aprimoramento do 
desempenho operacional das unidades, bem como pela adoção de políticas de 
segurança que reflitam as melhores práticas internacionais (como, por exemplo, as 
medidas pós-Fukushima) e de ações de resposta para demandas locais (por exemplo, 
o aumento da violência nas proximidades das usinas de Angra entre os anos 2017 e 
2019). (Vide “Segurança Nuclear” em “2 – Governança e Accountability.”) Por fim, a 
Eletronuclear serve como o principal centro de treinamento para futuros operadores 
de usinas nucleares no país. 

A operação das usinas nucleares depende do combustível nuclear fornecido pela INB. A 
IAEA, ABACC e a CNEN realizam inspeções relacionadas à não-proliferação nuclear em 
todas as unidades da Eletronuclear que manipulam materiais nucleares e radioativos.122 
Além disso, a Eletronuclear é obrigada a cumprir as regras de licenciamento e operação 
estabelecidas pelas autoridades reguladoras nacionais nucleares e ambientais (CNEN 
e Ibama, respectivamente) estando sujeita, como empresa estatal, aos controles 
externos da CGU e do TCU. Como nenhuma decisão foi tomada em relação ao descarte 
final do combustível usado, a Eletronuclear abriga e gerencia piscinas de resfriamento 
e armazenamento desses materiais nas unidades de Angra dos Reis. A empresa 
trabalha atualmente na expansão de suas unidades para o armazenamento a seco 
de combustível usado, bem como de rejeitos radioativos com baixo e médio nível de 
radiação. (Vide “Gestão de Rejeitos Radioativos e Combustível Nuclear Usado” em “2 – 
Governança e Accountability.”) 

Além de operar as usinas nucleares existentes, a Eletronuclear supervisiona a construção 
de novas. Nesse sentido, cabe à empresa celebrar contratos comerciais com empresas 
privadas para o fornecimento de produtos e serviços relacionados, os quais, por sua 
vez são financiados por bancos nacionais de desenvolvimento. No final de 2019, o 
projeto de Angra-3 encontrava-se parado, uma situação que se estende desde 2015 
devido à falta de recursos para financiar a continuidade das obras e às investigações 
de corrupção envolvendo diretores da Eletronuclear e de empresas privadas. (Vide 
“Corrupção” em “2 – Governança e Accountability.”) Esses fatos exigiram uma revisão 
do modelo de negócios para a construção e a operação de usinas nucleares, a fim 
de acomodar a atual situação financeira da empresa. (Vide “Investimentos Privados” 
em “2 – Governança e Accountability.”) A maioria das atividades da Eletronuclear 
relacionadas à Angra-3 envolve atualmente a renegociação do modelo de negócios 
e a busca de novos parceiros estrangeiros, ao mesmo tempo em que a empresa se 
vale de meios técnicos e financeiros para preservar as estruturas já construídas e os 
materiais e equipamentos recebidos. (Vide “Segurança Nuclear” em “2 – Governança e 
Accountability.”)

Além de exercer controle político e administrativo sobre a Eletrobras/Eletronuclear, 

121 “O que é ONS”, ONS, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/o-que-e-ons.
122 As normas da CNEN diferenciam as instalações entre “nucleares” e “radioativas”.

http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/o-que-e-ons
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o Ministério de Minas e Energia é um dos principais agentes no processo de tomada 
de decisão sobre a política nacional de energia, incluindo o setor elétrico nuclear. 
O Ministério conta com a assessoria e o apoio da Empresa de Pesquisa Energética, 
que elabora estudos e planos sistemáticos para avaliar os desafios e as perspectivas 
do setor energético no Brasil.123 O ministro de Minas e Energia também preside o 
Conselho Nacional de Política Energética, que assessora a Presidência em questões 
relacionadas às políticas nacionais de energia (como, por exemplo, as tarifas e os 
modelos de negócios).124 A agência reguladora – Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) – supervisiona o funcionamento de empresas em todo o setor elétrico e define 
as suas tarifas.125

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
A Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep) é uma empresa estatal que produz 
equipamentos pesados utilizados nas indústrias nuclear, naval e petrolífera. Fundada 
em 1975 com o objetivo inicial de produzir componentes de equipamentos pesados 
para usinas nucleares, a empresa acabou diversificando sua linha de produtos, que 
passou a incluir cascos semissubmersíveis para plataformas utilizadas pela Petrobras na 
produção de petróleo e cascos para os submarinos da Marinha.126 Mais recentemente, a 
Nuclep expandiu seu portfólio de projetos, buscando parcerias com a INB no processo 
de enriquecimento de urânio.127

A Nuclep segue ocupando uma posição de destaque na indústria nuclear brasileira, 
expandindo continuamente suas atividades e sua força de trabalho. (Vide “Recursos 
Humanos e Capacitação” em “2 – Governança e Accountability.”) Ela está a cargo da 
fabricação dos componentes do reator nuclear de Angra-3 (tais como os geradores 
e condensadores de vapor, os acumuladores e os pressurizadores), do protótipo de 
reator do Labgene no CTMSP (como, por exemplo, o vaso de pressão e os tanques), 
além do reator e dos cascos do submarino para o projeto Prosub.128 A empresa também 
presta assistência técnica para autoclaves e fabrica cilindros de armazenamento e 
transporte de gás UF6 nas unidades da INB em Resende.129 Num futuro próximo, a 

123 “Quem somos”, EPE, acesso em 29 de agosto de 2019, http://epe.gov.br/pt/a-epe/quem-somos.
124 “CNPE”, Brasil – Ministério de Minas e Energia, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.mme.gov.br/web/guest/

conselhos-e-comites/cnpe.
125 “A ANEEL”, ANEEL, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.aneel.gov.br/a-aneel.
126 “The Company”, Nuclep, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.nuclep.gov.br/en/company ; “Quem Somos”, 

Nuclep, acesso em 29 de agosto de 2019 http://www.nuclep.gov.br/pt-br/linha-tempo.
127 “INB e Nuclep Firmam Parceria para Nacionalizar os Cilindros de Urânio”, INB, acesso em 29 de agosto de 2019, 

http://www.inb.gov.br/Media-Center/Detalhe/Conteudo/inb-e-nuclep-firmam-parceira-para-nacionalizar-os-
cilindros-de-uranio-4008/Origem/593.

128 Nuclep, Relatório de Gestão 2017, 22; “Energia Nuclear,” Nuclep, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.
nuclep.gov.br/pt-br/energia-nuclear ; “Defesa”, Nuclep, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.nuclep.gov.br/
pt-br/defesa.

129 “Nuclep Faz História Produzindo Cilindros para Armazenamento de Urânio”, Nuclep, acesso em 29 de agosto de 
2019, http://www.nuclep.gov.br/pt-br/nuclepfazhistriaproduzindocilindrosparaarmazenamentodeurnio ; “Nuclep 
Assina Contrato com a INB”, Nuclep, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.nuclep.gov.br/pt-br/content/
nuclep-assina-contrato-com-inb ; “Nuclep Entrega Quatro Cilindros 30B ao CTMSP”, Nuclep, acesso em 29 de 
agosto de 2019, http://www.nuclep.gov.br/pt-br/nuclepentregaquatrocilindros30baoctmsp-0.
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Nuclep deverá participar da construção do reator multipropósito.130

Até 2019, a CNEN possuía 99,9% das ações da empresa e tinha ingerência em seu 
Conselho de Administração.131 No entanto, modificações recentes na configuração 
institucional da Nuclep introduziram uma nova dinâmica em sua governança. A Nuclep 
era vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 
mas, em janeiro de 2019, em um de seus primeiros decretos, o governo Bolsonaro 
transferiu a supervisão da Nuclep para o Ministério de Minas e Energia.132

Por ser uma empresa estatal, a Nuclep ainda depende de orçamento federal e está 
sujeita aos controles do TCU, da CGU e da nova legislação em vigor para empresas 
estatais.133 Tendo em vista que os produtos fabricados pela Nuclep são empregados 
no setor nuclear, eles são certificados pela autoridade reguladora nuclear nacional, 
a CNEN. Eles também passam por processos de certificação em outras instituições 
não nucleares de garantia de qualidade.134 Por ser uma empresa da indústria pesada, 
a Nuclep não trabalha com materiais nucleares, não estando, portanto, sujeita à 
fiscalização nuclear por parte da CNEN, IAEA ou ABACC.

A Nuclep mantém estreita relação com a Marinha, graças ao seu envolvimento nos 
programas navais de submarinos. No contexto do Prosub, a empresa constrói cascos 
para submarinos e cede o seu espaço e as suas instalações para a unidade da Marinha 
especializada na fabricação de estruturas metálicas (UFEM).135 Do ponto de vista 
institucional, a Marinha exerce sua influência na medida em que pode nomear um 
ex-oficial da Marinha para o cargo de diretor de atividades industriais da Nuclep. (Vide 
“Relações Civis-Militares” em “2 – Governança e Accountability.”) A empresa também 
tem sido alvo de nomeações por motivações partidárias e articulações políticas na 
esfera nacional e também no estado do Rio de Janeiro. (Vide “Corrupção” em “2 – 
Governança e Accountability.”)

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL
A empresa Indústrias Nucleares do Brasil (INB) é a estatal brasileira responsável pela 
produção de combustível nuclear em escala industrial. 

A INB é resultante de uma reestruturação da Nuclebrás ocorrida em 1988. À época, a 
maioria das subsidiárias da Nuclebrás foi reagrupada em uma só estrutura, na INB. (As 
únicas exceções são a Nuclen, cujas atribuições foram incorporadas pela Eletronuclear, 
e a Nuclep, que criou uma empresa separada para a fabricação de componentes 
pesados nucleares.) As empresas alemãs saíram da estrutura acionária da INB, cujas 

130 Nuclep, Relatório de Gestão 2017, 16.
131 Ibid., 11, 22.
132 Felipe Macial, “Nuclep e INB Passam para o Ministério de Minas e Energia”, EPBR, acesso em 29 de agosto de 2019, 

https://epbr.com.br/nuclep-e-inb-passam-para-o-mme/.
133 Lei No. 13.303, de 30 de Junho de 2016, Diário Oficial da União, 1º de julho de 2016.
134 “Certificações”, Nuclep, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.nuclep.gov.br/pt-br/certificacoes.
135 Consultas com os gestores e a equipe do Cogesn em Itaguaí, Rio de Janeiro, em 11 de abril de 2018.

https://epbr.com.br/nuclep-e-inb-passam-para-o-mme/
http://www.nuclep.gov.br/pt-br/certificacoes
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ações foram transferidas para a CNEN, que detinha mais de 99,9% delas até 2019. A 
INB era administrativamente vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações136 até janeiro de 2019, quando o governo Bolsonaro transferiu a 
supervisão da INB para o Ministério de Minas e Energia.137

A INB fornece os combustíveis às usinas nucleares de Angra.138 Para isso, a empresa 
realiza algumas etapas do ciclo do combustível nuclear e gerencia a compra e a 
alocação de produtos e serviços estrangeiros para atender à demanda nacional desse 
tipo de combustível. 

Até a suspensão das atividades em 2014, a INB vinha conduzindo a mineração e 
beneficiamento de urânio na região de Caetité, na 
Bahia. Além da unidade de Caetité, a empresa prevê 
a expansão dessas atividades para Santa Quitéria, 
no Ceará. Atualmente, está em curso o processo de 
requerimento de licenças para a abertura de novas 
minas nessas duas localidades. No caso do Brasil, 
as salvaguardas nucleares não se aplicam às minas.

A INB realiza o enriquecimento de urânio e a 
fabricação de combustível em sua unidade em 
Resende, no Rio de Janeiro, as quais estão sujeitas 
às salvaguardas da ABACC e da AIEA. Na fase 
de enriquecimento de urânio, a empresa atua 
em uma relação de cooperação e dependência 
com a Marinha, que detém a tecnologia de 
enriquecimento. A Marinha fornece sua tecnologia 
de enriquecimento para a INB sob um contrato 
do tipo “caixa preta”. Isso significa que a INB 
utiliza a tecnologia, mas não tem acesso direto 
à mesma, que é confidencial e de propriedade 
exclusiva da Marinha. A INB também depende da 
Marinha para a aquisição de novas centrífugas de 
enriquecimento. (Vide “Relações Civis-Militares” em “2 – Governança e Accountability.”)

Embora a INB realize a maioria dos processos industriais do ciclo do combustível, 
ela não é autossuficiente e não pode, por si só, atender à toda a demanda de 
combustível nuclear das usinas. Para a conversão de urânio, a INB conta unicamente 
com parceiros estrangeiros. Outro gargalo é o enriquecimento de urânio A INB vem 
expandindo sua capacidade de enriquecimento por meio de centrífugas, porém ainda 
não atingiu o nível e a capacidade necessários para atender à demanda nacional 
por urânio convertido e por serviços de enriquecimento de urânio. Por esse motivo, 
a empresa deve importar o UF6 enriquecido e usá-lo na fabricação de combustível 

136 R INB, Relatório de Gestão 2017, 17-20, 29.
137 Felipe Macial, “Nuclep e INB Passam para o Ministério de Minas e Energia”, EPBR, acesso em 29 de agosto de 2019, 

https://epbr.com.br/nuclep-e-inb-passam-para-o-mme/.
138 A INB também fornece ao IPEN alguns componentes para a fabricação de combustível nuclear.
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nuclear. Empresas estrangeiras também fornecem outros insumos durante todo o 
ciclo do combustível industrial nuclear. (Vide “O Ciclo do Combustível Nuclear” em 
“1 – Capacidades e Principais Atores.”)

A INB exporta pó de UO2 e alguns componentes utilizados na fabricação de elementos 
combustíveis, além de prestar serviços de engenharia em reatores nucleares e extrair 
minerais pesados.139

Atualmente, o plano de negócios da empresa apresenta quatro prioridades: (1) retomar 
as atividades de mineração e beneficiamento; (2) buscar a autossuficiência, por meio 
da expansão da capacidade de enriquecimento e da instalação das unidades de 
conversão; (3) aumentar a exportação de produtos e serviços; e, por fim, (4) reduzir 
a dependência de aportes financeiros do orçamento da União e, posteriormente, 
prescindir deles (ver “Investimentos Privados”).

Por ser uma empresa estatal, a INB está sujeita aos controles do TCU e da CGU e à 
legislação que rege a atuação de empresas estatais.140 Também deve atender aos 
requisitos das normas nucleares e ambientais estabelecidas pela CNEN e pelo Ibama, 
respectivamente.

139 INB, Relatório de Gestão 2017, 17.
140 Lei No. 13.303, de 30 de Junho de 2016, Diário Oficial da União, 1º de julho de 2016.
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RELAÇÕES  
CIVIS-MILITARES

Ao longo do programa nuclear brasileiro, os militares – mais especif icamente 
a Marinha – conquistaram, mantiveram e expandiram a sua influência sobre os 
processos de formulação e implementação da política nuclear. Para a surpresa de 
muitos observadores, o crescente alcance da influência militar na política nuclear 
brasileira coincidiu com compromissos cada vez maiores com a não-proliferação e 

o uso pacíf ico da energia nuclear. Essa 
observação coaduna-se com conclusões 
de trabalhos acadêmicos que se valem 
de acervos de documentos tornados 
públicos recentemente. Tais evidências 
documentais demonstram que a 
decisão do Brasil, no f inal da década de 
1970, de se valer da propulsão nuclear 
naval como um projeto basilar para 
esforços mais amplos de aquisição e 
desenvolvimento de tecnologia pôs f im 
a debates nos círculos of iciais sobre uma 
eventual decisão de desenvolver armas 
nucleares.141 No entanto, a ascensão do 
setor militar como ator preponderante 
na governança nuclear do Brasil faz 
com que nos perguntemos sobre até 
que ponto a posição ocupada pelos 
militares influencia as capacidades 
e as intenções nucleares brasileiras 
no longo prazo e sobre que tipos de 
dinâmicas são estabelecidas à medida 
que líderes militares e civis negociam 
os termos do seu engajamento na atual 
política nuclear. 

As relações civis-militares na indústria nuclear são uma questão sensível, pois 
dizem respeito ao equilíbrio entre dois conjuntos de prioridades fundamentais 
e possivelmente conflitantes. Por um lado, as forças militares se tornaram o lar 

141 Spektor, “The Evolution of Brazil’s Nuclear Intentions”; Carlo Patti, O Programa Nuclear Brasileiro: Uma História 
Oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.
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institucional da pesquisa e do desenvolvimento nuclear e defensores tenazes da 
energia nuclear em meio a cortes no orçamento e críticas vindas de atores nacionais 
e internacionais. Tal fato é particularmente signif icativo para um setor que não 
era economicamente viável e teria, provavelmente, desaparecido se não fosse por 
grupos de apoio poderosos, com fácil acesso aos recursos públicos. Por outro lado, 
ao mesmo tempo em que as forças militares protegem e fomentam a indústria 
nuclear, seu papel crescente no programa nuclear brasileiro levanta preocupações 
sobre em que medida o setor é governado por controles democráticos resilientes 
e medidas de transparências adequadas. Também há temores de que a aquisição 
de capacidades tecnológicas e industriais possa, em algum dado momento, abrir 
espaço para possíveis defensores da proliferação, tanto no âmbito das forças 
militares quanto em seu entorno. O caso brasileiro traz à tona o grau com que as 
relações civis-militares moldam a arena nuclear, levantando a seguinte questão: 
quem controla os reguladores?

Em todo o mundo, críticos do envolvimento militar em áreas delicadas da política 
pública, como a política nuclear, apontam a possibilidade de que forças armadas 
oportunistas possam sugar todos os recursos da sociedade sob a bandeira do combate 
“aos inimigos do estado”. Outra questão premente é que a hegemonia militar pode, 
sem se dar conta, envolver o Estado em conflitos internacionais contrários aos 
interesses ou à vontade expressa da sociedade. Existe também a preocupação sobre 
até que ponto, em uma democracia, as forças militares obedecerão a seus líderes 
civis e se os grupos militares acabarão usando seu poder para resistir ao controle 
civil. E, por fim, em uma comunidade global marcada por profundas suspeitas 
sobre as intenções de proliferação dos Estados, mesmo quando eles expressam 
seus compromissos com o uso pacífico da energia nuclear, existe a preocupação 
de que a supervisão militar possa, no futuro, impedir a plena implementação dos 
compromissos globais de não-proliferação.

Esta seção examina as relações civis-militares no programa nuclear do Brasil 
atualmente. Os autores sustentam que a hierarquia da autoridade de jure favorece 
civis sobre as forças militares, mas que a distribuição básica do poder de fato favorece 
os grupos militares. Tal posição de poder materializa-se na agenda de atração de 
investimento privado para o setor nuclear, na área de regulação e controle da 
geração e da distribuição de energia nuclear, no fornecimento dos serviços de 
enriquecimento, na pauta de licenciamento nuclear, na produção de equipamentos 
industriais para todo o setor nuclear, na produção de radioisótopos, nas iniciativas 
de pesquisa e no desenvolvimento nuclear em geral, e, por f im, na conduta da 
diplomacia nuclear do Brasil. O envolvimento militar na política nuclear vem de 
longa data, com oficiais da Marinha atuando como os principais fomentadores da 
aquisição e do desenvolvimento de tecnologias nucleares desde o início da era 
nuclear no Brasil.142 Desde o início, oficiais militares vêm ocupando cargos gerenciais 

142 Leandro da Silva Batista Pereira, “Vitória na Derrota: Álvaro Alberto e as Origens da Política Nuclear Brasileira” 
(dissertação de mestrado, FGV, 2013); Carlo Patti, “The Origins of the Brazilian Nuclear Programme 1951-1955,” Cold 
War History 15, No. 3 (July 2015): 353-373.
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na CNEN,143 além de terem sido os principais agentes no desenvolvimento das 
capacidades de enriquecimento, fora dos controles de salvaguardas internacionais, 
na década de 1980. Nesse processo, a Marinha, em particular, passou a dominar 
a inovação científ ica e conseguiu direcionar o programa nuclear primeiro para a 
propulsão nuclear,144 e, mais recentemente, para a produção de radioisótopos.

É provável que essa tendência continue durante o governo Bolsonaro. Dessa forma, o 
atual equilíbrio nas relações civis-militares tem várias implicações para a governança 
das políticas públicas e para os controles democráticos no setor nuclear do Brasil. 

ELEMENTOS DE MENSURAÇÃO DO EQUILÍBRIO DE INFLUÊNCIA 
ENTRE CIVIS E MILITARES

A influência militar no campo das políticas públicas é sabidamente difícil de medir. 
Para aferi-la, no caso do setor nuclear brasileiro, é importante focar nos campos em 
que os militares controlam diretamente as ações do governo e nos quais eles podem 
moldar as ações sem exercerem a supervisão direta. Como será apresentado nesta 
seção, as forças militares brasileiras contam com extensas prerrogativas institucionais 
sobre a condução da política nuclear, mas também se tornaram uma importante 
fonte de assessoria especializada, apoio político no Congresso e defensores da 
energia nuclear aos olhos das empresas, dos políticos e de outras partes interessadas 
no campo nuclear. Tendo consolidado uma posição incontestada, de um modo geral, 
como o principal pilar institucional do programa nuclear brasileiro, os militares nunca 
enfrentaram dificuldades para que as lideranças civis ouvissem seus pontos de vista 
e preferências.

As consultas com atores-chave do setor nuclear, realizadas pelos autores ao longo do 
curso da pesquisa, indicam que as autoridades civis tomaram a decisão consciente de 
delegar grande parte da política nuclear às forças militares, as quais tendem a serem 
vistas, por parte dos atores políticos dos mais diversos espectros políticos, como atores 
responsáveis. Atualmente, há um alto grau de confiança no papel desempenhado 
pelos círculos militares na política nuclear e, aparentemente, os atores e as entidades 
civis não demonstram apreensão em relação a uma insubordinação atual ou futura. 
Além da reputação das forças militares como guardiãs benignas e eficientes da 
política nuclear, há vários outros aspectos a serem considerados: a liderança vigorosa 
na Marinha por meio da atuação de oficiais politicamente habilidosos que parecem 
dominar os debates sobre política nuclear; a existência de políticos e empresários que 

143 Ana Maria Ribeiro de Andrade, Tatiane Lopes dos Santos, “A Dinâmica Política da Criação da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear, 1956-1960,” Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas 8, No. 1 (abril 2013): 
113-128; Tatiane Lopes dos Santos, “Os Militares e a Política Nuclear Brasileira” (apresentação de power-point, XIII 
Encontro de História Aupuh-Rio, Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2008); Miguel Patrice Philippe Dhenin, “O Papel 
das Forças Armadas no Planejamento e na Implantação da Matriz Energética Brasileira: os Casos do Petróleo e da 
Energia Nuclear” (dissertação de mestrado, UFF, 2010). 

144 Spektor, “The Evolution of Brazil’s Nuclear Intentions”; Michael Barletta, “The Military Nuclear Program in Brazil” 
(working paper, Center for International Security and Arms Control, Stanford University, Stanford, 1997); Marly 
Motta, “As Peças do Quebra-Cabeça: Rex Nazaré e a Política Nuclear Brasileira,” Revista de História Oral 13, No. 2 
(2010): 115-135; João Roberto Martins Filho, “O Projeto do Submarino Nuclear Brasileiro,” Contexto Internacional 33, 
No. 2 (dezembro de 2011): 277-314.
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se beneficiam da atual política nuclear e que contam com as forças militares como 
grandes defensores de aportes financeiros contínuos; a crescente lacuna entre o know-
how científico que os militares podem mobilizar e a redução dos recursos humanos em 
outras partes do setor nuclear; uma sociedade civil que, em geral, ignora as questões 
relacionadas à política nuclear; e, por fim, o apoio, por parte dos acadêmicos e da 
imprensa, ao envolvimento das forças militares no setor nuclear. 

O restante desta seção ilustra as diversas instâncias por meio das quais as forças 
militares exercem influência sobre os processos de formulação e implementação da 
política nuclear. 

SUPERVISÃO DO PROCESSO DE FORMULAÇÃO DA POLÍTICA NUCLEAR 

Conforme apontado acima, os militares são atores de destaque no GSI, o órgão de 
coordenação da política nuclear na Presidência da República. 

No âmbito do gabinete, oficiais da Marinha são formalmente designados para 
participar e, em alguns casos, coordenar a elaboração de políticas nucleares nacionais 
nos altos escalões do governo. O escopo das discussões vai além dos assuntos relativos 
às aplicações militares da energia nuclear. O presidente Bolsonaro provavelmente 
preservará a proeminência política do GSI como um todo, inclusive na elaboração de 
políticas nucleares, sob o comando do General Augusto Heleno. Até 2019, não haviam 
ocorrido grandes mudanças nos arranjos políticos do GSI. Um general de Exército 
com influência política em Brasília comanda o Gabinete e reporta-se diretamente ao 
presidente, enquanto unidades e grupos de trabalho temáticos dentro do Gabinete 
são geralmente distribuídos entre oficiais de alto escalão nas três Forças Armadas. 
Mais especificamente, a responsabilidade pela segurança nuclear está sob a alçada 
de um almirante da Marinha. Os oficiais da Marinha também integram os grupos de 
trabalho técnicos do GSI. Em 2017, o CDPNB (anteriormente sob a responsabilidade do 
ministro-chefe da Casa Civil) foi transferido para o GSI, reforçando ainda mais a presença 
militar na rotina de gestão do programa nuclear.145 Além disso, os oficiais da Marinha 
têm forte presença nos cargos de liderança dos órgãos administrativos representados 
nas reuniões do Comitê do GSI, os quais abrangem as áreas mais diversas, tais como 
mineração de urânio, produção de radiofármacos e medicina nuclear e o emprego de 
energia nuclear na agropecuária.

Durante suas pesquisas de campo, os autores reuniram evidências anedóticas de 
que os oficiais da Marinha, no âmbito do GSI, exerceram um papel crucial no projeto 
da nova política nuclear editada pelo Presidente Temer e retomada pelo Presidente 
Bolsonaro. Conforme explorado neste relatório, a nova estrutura política versa sobre 
alguns aspectos centrais da política nuclear que vão muito além dos componentes 
militares do programa. Os autores também tomaram conhecimento de que a liderança 
da Marinha foi de fundamental importância na liberação dos recursos para o projeto 
do RMB, advindos do Ministério da Saúde. Oficiais com liderança dentro da Marinha 
também moldaram os rumos dos debates a respeito da necessidade de dividir as 

145 Decreto de 22 de Junho de 2017, Presidência da República, 22 de junho de 2017; GSI, Portaria no 118, de 19 de 
outubro de 2017, Diário Oficial da União, 23 de outubro de 2017.
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funções executivas e reguladoras da CNEN e restaurar os investimentos em educação 
e capacitação em ciência nuclear. 

ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

A “tecnologia empregada 
no projeto e fabricação das 
ultracentrífugas” em todo o 
país é de propriedade exclusiva 
da Marinha, que é, portanto, a 
única fornecedora desse tipo de 
equipamento no Brasil.146 Em 
termos práticos, isso significa que 
a Marinha concede os serviços de 
enriquecimento a outros atores do 
setor nuclear, mantendo o controle 
sobre o projeto, a montagem e o 
comissionamento de cascatas de 
ultracentrífugas, sobre a fabricação 
de equipamentos e materiais 
relacionados, sobre o treinamento 

de pessoal e sobre o compartilhamento de informações de licenciamento.147

Existem controles rígidos para impedir o acesso a informações relacionadas “ao projeto 
e à fabricação das ultracentrífugas”, que contam com cláusulas de sigilo.148 A Marinha 
mantém seu “direito de introduzir barreiras visuais sobre as cascatas” que cede à INB 
nas instalações de Resende. Também exige que a INB cumpra uma lista de obrigações, 
tais como informar eventuais anomalias durante o uso dos equipamentos (para fins 
técnicos e de segurança), compartilhar informações sobre a operação das cascatas, 
permitir que os oficiais da Marinha acessem as centrífugas a qualquer momento, 
abster-se de efetuar mudanças nos procedimentos sem o consentimento prévio da 
Marinha, garantir a integridade dos selos de proteção da Marinha para acesso ao 
interior das centrífugas, manter uma unidade de apoio no local para uso da Marinha, 
entre outras obrigações.149 Até mesmo o acesso ao edifício que abriga as centrífugas 
em Resende é estritamente controlado – a Marinha emite uma autorização especial 
para selecionar o pessoal da INB que opera as centrífugas.150 Os controles existentes 
são aplicados devido ao “valor estratégico” do projeto da centrífuga, cuja divulgação 
poderia “vir a causar graves danos à Marinha e ao próprio País”.151

146 INB - CTMSP, “Contrato INB No 2/00/007, Contrato CTMSP No. 89100/2000-013/00,” 8, cl.6.1.1. O contrato original e 
os seus adendos foram obtibos por meio da Lei de Acesso à Informação. Informações sensíveis estão omitidas nos 
documentos.

147 Ibid., 8, cl. 6.1.1; 8-10, 7.2.
148 Ibid., cl.6.1.1, 13.2.
149 Ibid., cl. 13.3.
150 Consultas com gestores e equipe da INB em Resende, Rio de Janeiro, em 13 de abril de 2018.
151 INB - CTMSP, “Contrato,” 4, intro, it. 5.

Barreiras visuais às cascatas do CTMSP em agosto de 2008 (Foto: 
Valter Campanato/Agência Brasil)
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No passado, o TCU chegou a contestar o controle da Marinha sobre as atividades 
de enriquecimento.152 Na ocasião, inspetores do Tribunal constataram que a INB se 
encontrava privada de seus direitos e deveres contratuais de auditar os produtos 
objeto do contrato. Segundo o TCU, a garantia desses direitos e deveres exigiria que 
a equipe da INB tivesse acesso às unidades do CTMSP envolvidas na fabricação de 
equipamentos de enriquecimento,153 cuja informação encontrava-se restrita com 
base na aplicação das cláusulas de sigilo do contrato original.154 Em 2008, o adendo ao 
documento inicial afrouxou esse controle estrito, permitindo que os auditores da INB 
tivessem acesso a “itens de fabricação das ultracentrífugas que não comprometam o 
sigilo industrial”, desde que passassem por “credenciamento e aviso prévio de 1 (um) 
mês de antecedência”.155 Outro relatório de auditoria também menciona que, em 2003, 
foi negado aos auditores do TCU o acesso visual às ultracentrífugas da INB. Naquela 
ocasião, um representante da INB informou que era necessária uma aprovação 
preliminar por parte da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para conceder acesso à 
equipe do TCU.156 Em anos anteriores, segundo as equipes do TCU, não houve obstrução 
na realização da auditoria.157 Vale mencionar ainda que um acordo de 2003 assinado 
entre a Marinha e o INB estabeleceu que o diretor de enriquecimento isotópico da INB 
passaria a ser, a partir então, indicado pelo Comando da Marinha.158

DIPLOMACIA NUCLEAR E SALVAGUARDAS 

O fato de a Marinha deter a propriedade sobre a tecnologia de enriquecimento 
também lhe confere influência formal e informal sobre a diplomacia nuclear do país, 
notadamente nas negociações sobre salvaguardas nucleares, o que seria de se esperar, 
tendo em vista o papel da Marinha como guardiã de uma unidade sob salvaguardas. 
Contudo, a atual influência vai além desse compromisso formal com a AIEA.

Além dos requisitos de sigilo mencionados acima, o contrato com a INB esclarece, 
por exemplo, os papéis e as responsabilidades acerca da operacionalização de 
salvaguardas nucleares, principalmente as que envolvem as ultracentrífugas. 
Nesse sentido, a Marinha participa, juntamente com a INB, da elaboração e da 
modif icação dos questionários de informação de projeto (design information 
questionnaires),159 que são enviados à CNEN e depois à AIEA e à ABACC, além 

152 TCU, Decisão No. 1019/2001, Processo No. 003.223/2001-8, Relator: Min. Benjamin Zymler, 04.12.2001, Diário 
Oficial da União, 24.01.2002; TCU, Decisão No. 956/2002, Processo No. 005.446/2002-0, Relator: Min. Benjamin 
Zymler, 31.07.2002, http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Dec/20020809/TC%20005.446.doc; TCU 
– Secretaria-Geral de Controle Externo – SECOB – SECEX – RJ, Plano Especial de Auditoria de Obras 2003, PT: 
12.364.0041.5081.0033 (2003). 

153 TCU, Decisão No. 956/2002, Processo No. 005.446/2002-0, Relator: Min. Benjamin Zymler.
154 INB - CTMSP, “Contrato INB No 2/00/007, Contrato CTMSP No. 89100/2000-013/00,” 8, cl.13.2.
155 INB - CTMSP, “Aditamento no 5 - Contrato INB No 2/00/007, Contrato CTMSP No. 89100/2000-013/00”, cl.11.
156 TCU – Secretaria-Geral de Controle Externo – SECOB – SECEX – RJ, Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 , PT: 

12.364.0041.5081.0033 (2003), 26-27.
157 Ibid., 26.
158 Dalaqua, “Átomos e Democracia no Brasil,” 208.
159 O questionário de informação de projeto é um documento enviado por um Estado à AIEA com informações 

de projeto de uma instalação, conforme os termos de um acordo de salvaguardas. Esse documento inclui 
“uma descrição da forma, localização e fluxo do material nuclear; um layout geral; a descrição de aspectos 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Dec/20020809/TC%20005.446.doc


58

de acompanhar as negociações dos termos 
dos procedimentos de inspeção ad hoc e 
dos itens sobre cada instalação (facility 
attachments) contidos nos arranjos 
subsidiários. Por f im, o contrato estabelece 
que todas as inspeções das unidades 
de enriquecimento da INB devem ser 
comunicadas à Marinha com antecedência 
e que um representante da Marinha 
pode ser designado para acompanhar 
as inspeções, junto com os funcionários 
responsáveis da INB.160

No final, cabe à CNEN negociar com a AIEA 
e a ABACC e tomar a decisão final sobre os 
termos dos acordos de salvaguardas a serem 
aplicados em todas as unidades (inclusive 
as militares), mas a Marinha é consultada 
frequentemente, principalmente em decisões 
sobre como balancear a proteção do sigilo e a 
aplicação eficaz das salvaguardas.

Esses requisitos contratuais fizeram com 
que as medidas de proteção tecnológica 

elaboradas pela Marinha tivessem impacto no desdobramento de negociações 
internacionais ligadas às instalações da INB, como num episódio em 2004, quando os 
oficiais da Marinha se envolveram diretamente na resolução de uma disputa entre os 
gestores brasileiros e a AIEA sobre o acesso a Resende. O impasse resultou na adoção de 
um meio termo entre o Brasil e a AIEA, que estabeleceu, por exemplo, barreiras visuais 
mínimas, de modo a equilibrar os requisitos de aplicação eficaz das salvaguardas com 
a proteção de secretos tecnológicos brasileiros. 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Os vínculos da Marinha com o IPEN começaram há quarenta anos, nas áreas 
de pesquisa, desenvolvimento e formação em ciências nucleares.161 Em 1982, a 
equipe do IPEN atuou com os engenheiros nucleares da Marinha na primeira 
tentativa brasileira de enriquecimento de urânio, trabalhando em conjunto 
no projeto, na fabricação, na instalação e no comissionamento de cascatas de 
enriquecimento.162 A Marinha também apoiou diretamente o projeto do reator 

relacionados à contabilidade, contenção e vigilância de material nuclear; e uma descrição de procedimentos 
existentes e propostos para a contabilidade e controle de materiais nuclear e procedimentos para a conferência 
do inventário físico.” A AIEA considera esse documento como “altamente confidencial” (Fonte: : IAEA, Safeguards 
Implementation Practices Guide on Provision of Information to the IAEA (June 2016), 5, 120-128).

160 INB - CTMSP, “Contrato,” cl. 14.
161 Marcelo Linardi, O IPEN e a Inovação Tecnológica: Passado, Presente e Futuro. São Paulo: SENAI-SP, 2016, 23-36.
162 Ibid., 36.
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de pesquisa IPEN/MB-01, de 1988, cujo objetivo era desenvolver o conhecimento 
técnico sobre o que, posteriormente, se tornaria o projeto de núcleos de reatores 
para uso em propulsão naval.163 Antes disso, em 1980, a Marinha realizou seu 
primeiro projeto de conversão no IPEN, produzindo gás hexafluoreto de urânio 
em unidades piloto.164 Uma década depois, em 1990, o IPEN transferiu todas as 
suas reservas de UF6 – 30 toneladas – para a Marinha em Aramar.165

Com a evolução da pesquisa e desenvolvimento no IPEN, oficiais da Marinha também 
recorreram à expertise do instituto civil para implantar uma unidade de materiais 
nucleares em Aramar, com foco em elementos combustíveis e na fabricação de 
elementos combustíveis nucleares para reatores com propulsão nuclear.166

Atualmente, a Marinha ainda exerce influência significativa sobre o IPEN, 
principalmente por meio do projeto do RMB. A Marinha foi de fundamental 
importância na captação de recursos para o empreendimento e ofereceu uma área 
dentro do complexo Aramar para receber o reator quando ele estiver pronto para 
operar. Oficiais da Marinha também atuam nas altas instâncias de governança da 
Fundação Pátria, uma fundação sem fins lucrativos que intermedia a cooperação 
entre o IPEN e a Invap, empresa argentina de tecnologia público-privada, um dos 
principais atores envolvidos no desenvolvimento do projeto do RMB. A Marinha faz 
parte ainda do conselho de administração e do conselho executivo do projeto de 
construção do RMB.167 Em 2019, a Marinha operava as cascatas exclusivas do RMB, 
enriquecendo até 19,9% no complexo de Aramar. Quando o reator multipropósito 
estiver pronto, o urânio enriquecido em Aramar será enviado para a unidade de 
fabricação de elementos combustíveis do RMB no IPEN em São Paulo, retornando 
em forma de elementos combustíveis para o local onde será implantado o reator, em 
Iperó, próximo ao atual Centro Experimental Aramar. 

EQUIPAMENTOS PESADOS 

Na década de 1970, o governo brasileiro criou a Nuclep com a missão de construir 
equipamentos pesados, como vasos de pressão e geradores de vapor, para os reatores 
de potência do complexo de Angra. Com o esgotamento dos recursos financeiros, 
na esteira de uma grande crise financeira, e com a transição para a democracia nos 
anos 80, a Nuclep encontrou um nicho no setor naval. Num primeiro momento, foi 
responsável pela construção dos cascos de submarinos para a classe Tupi, e depois 
assumiu a fabricação dos casco para o primeiro submarino da classe Tamoio.168

163 “Reator de Pesquisa IPEN-MB/01”, IPEN, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.ipen.br/portal_por/portal/
interna.php?secao_id=723.

164 Pesquisas sobre purifação de concentrado de urânio haviam começado na década de 1960, mas foram apenas 
retomadas a partir de 1979. Motta, “As Peças do Quebra-Cabeça”; Linardi, O IPEN e a Inovação Tecnológica, 34-35.

165 Ivan Carlos Oliveira, III Décadas: De História do CTMSP, São Paulo: CTMSP, 2018, 50-51.
166 Linardi, O IPEN e a Inovação Tecnológica, 37-38.
167 “Amazul Ingressa no Comitê Diretor do RMB e Será Coexecutora do Empreendimento”, CNEN, acesso em 29 de 

agosto de 2019, http://www.cnen.gov.br/ultimas-noticias/333-amazul-ingressa-no-comite-diretor-do-rmb-e-sera-
coexecutora- do-empreendimento.

168 “Quem Somos”, Nuclep, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.nuclep.gov.br/pt-br/linha-tempo.

https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=723
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=723
http://www.nuclep.gov.br/pt-br/linha-tempo
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Na época em que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) assinou o contrato com a 
França para a construção de cinco submarinos Scorpène, um dos quais com propulsão 
nuclear, a Nuclep era a principal fornecedora de equipamentos navais pesados no país. 
Foi a Nuclep que construiu o vaso de pressão para o protótipo do reator em terra do 
Labgene, além de ter sido contratada para fabricar o casco e outros componentes 
da nova frota de submarinos Scorpène.169 A interação entre a Marinha e a Nuclep é 
extremamente próxima e conta com uma unidade compartilhada no complexo de 
Itaguaí. A influência da Marinha, no entanto, não é apenas informal, tampouco se 
dá somente em função de seu poder financeiro sobre a Nuclep; é uma influência 
institucionalizada. Embora a CNEN atue como acionista controladora da Nuclep, o 
diretor de atividades industriais da empresa é um oficial naval reformado nomeado 
pela Marinha do Brasil.170

REGULAÇÃO CIVIL-MILITAR NO SETOR NUCLEAR171

Em 2013, a Marinha iniciou consultas com a CNEN para tratar da estrutura regulatória a 
ser adotada no projeto do submarino a propulsão nuclear, incluindo o licenciamento e 
a fiscalização da segurança nuclear. Devido à falta de um modelo pronto para reger as 
normas relativas a equipamentos nucleares navais – principalmente durante operações 
no mar – e considerando as melhores práticas internacionais, tomou-se a decisão de se 
criar uma nova agência nuclear naval específica para esse tipo de equipamento. A nova 
Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade (AgNSNQ) foi formalmente lançada 
em março de 2018 e, pela primeira vez no Brasil, o setor nuclear conta com um órgão 
regulador nuclear além da CNEN. Sob o novo desenho da governança reguladora, a 
CNEN continuará exercendo sua autoridade sobre o licenciamento e a fiscalização de 
todas as instalações nucleares terrestres, enquanto a Agência Naval definirá e verificará 
as normas e procedimentos de segurança e qualidade do projeto, do comissionamento, 
da operação e do descomissionamento do submarino a propulsão nuclear. 

Isso significa que o licenciamento e a fiscalização de todas as atividades e unidades 
nucleares do CTMSP (incluindo o Labgene), o estaleiro e a base naval (incluindo o centro 
radiológico de reabastecimento e a unidade de rejeitos) tendem a permanecer sob a 
alçada da CNEN. A Agência Naval, por sua vez, supervisionará a Cogesn e as futuras 
instalações de comando da força de submarinos. A Agência Naval também contará 
com inspetores dentro do submarino enquanto ele estiver no mar. A percepção dos 
autores é de que os dois órgãos reguladores desenvolveram um bom relacionamento, 
contando com uma rede de acordos de cooperação para o compartilhamento de 
informações e recursos humanos, o treinamento de seus respectivos funcionários, a 

169 “Quem Somos”, Nuclep, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.nuclep.gov.br/pt-br/linha-tempo. Consultas 
com gestores e equipe da Nuclep em Itaguaí, Rio de Janeiro, em 11 de abril de 2018.

170 Consultas com gestores e equipe da Nuclep em Itaguaí, Rio de Janeiro, em 11 de abril de 2018.
171 Guilherme Sineiro, “Medidas Nacionais e Regionais para a Segurança de Instalações Nucleares Existentes; Riscos 

Decorrentes do Terrorismo Sectário; Cooperação Regional e Sub-regional para os Usos Pacíficos da Energia 
Nuclear; Tratamento e Eliminação de Resíduos Radioativos” (Apresentação em mesa-redonda, Seminário 
Internacional – América do Sul na Era Nuclear: Riscos, Desafios e Perspectivas, UFSM, Santa Maria, RS, 20 de agosto 
de 2018); Tuxaua Q. de Linhares, “Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade” (VI Semana de Engenharia 
Nuclear, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 16 de outubro de 2018).

http://www.nuclep.gov.br/pt-br/linha-tempo
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negociação dos termos de referência para suas respectivas tarefas de licenciamento 
e fiscalização e, por fim, o desenvolvimento de um plano conjunto para atividades de 
resposta a emergências. 

DESDOBRAMENTOS DURANTE O GOVERNO BOLSONARO 

Desde o início de seu 
governo, o presidente 
Bolsonaro vem reafirmando 
junto ao público o seu 
compromisso com o projeto 
do submarino nuclear. 
Desde que tomou posse, ele 
tem reforçado, de maneira 
significativa, a influência 
da Marinha em todos os 
setores. O novo governo 
nomeou, por exemplo, o ex-
diretor de desenvolvimento 
nuclear e tecnológico 
da Marinha, o almirante 
Bento Costa Lima Leite de 
Albuquerque Júnior, como 
ministro de Minas e Energia, 
uma posição influente com 
funções de coordenação e gestão de diversas áreas, tais como a mineração de urânio 
e a produção de energia elétrica a partir de fontes nucleares. O almirante já declarou 
publicamente o seu compromisso de ver o Brasil exportando combustível nuclear via 
INB, concluir as obras na usina de Angra-3 e possivelmente privatizar uma parcela 
das atividades de geração de energia nuclear. (Vide “Investimentos Privados” em “2 – 
Governança e Accountability.”) Desde agosto de 2019, a empresa Amazul, comandada 
pela Marinha, e a Fundação Pátria colaboram com a Eletronuclear no escopo do 
projeto para extensão da vida útil da usina nuclear de Angra-1.172 Após a posse do 
Presidente Bolsonaro, a INB e a Nuclep, por sua vez, foram removidas do guarda-
chuva institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e 
colocadas sob a responsabilidade do Almirante Leite no Ministério de Minas e Energia.173 
A CNEN, por sua vez, permaneceu sob o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações. Por fim, o presidente da INB recém-empossado é um capitão de 
mar e guerra reformado.  O real impacto desse conjunto de medidas sobre o grau de 
controle da Marinha sobre o setor nuclear ainda é desconhecido. 

172 “Cerimônia marca início de cooperação técnica entre Eletronuclear e Amazul,” Eletronuclear, 9 de agosto de 2019, 
acesso em 21 de outubro de 2019, https://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Cerimônia-marca-
in%C3%ADcio-de-cooperação-técnica-entre-Eletronuclear-e-Amazul.aspx.

173 Medida Provisória No. 870, de 1o de Janeiro de 2019, Diário Oficial da União, 1o de janeiro de 2019.

Presidente Bolsonaro visita o interior do segundo submarino convencional do 
Prosub, em outubro de 2019 (Foto: Isac Nobrega/Agência Brasil)
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REGULAÇÃO  
NUCLEAR

Ao longo dos anos, a CNEN tornou-se o principal órgão de supervisão da política nuclear 
e, ao mesmo tempo, a agência reguladora do setor no Brasil, aglutinando num mesmo 
arranjo institucional o desenvolvimento e a implementação da política nuclear, de um 
lado, e a regulação nuclear, de outro. Durante as pesquisas feitas para a elaboração deste 
relatório, os autores encontraram um número crescente de especialistas nacionais no 
setor nuclear que acreditam que essas duas funções devem ser separadas formalmente. 
Essa separação é necessária para que o país possa fazer uma boa transição para uma 
estrutura regulatória mais robusta e que acompanhe a expansão do setor nuclear. 

Reivindicações para a criação de uma agência reguladora nuclear independente 
no Brasil existem há muitos anos, mas sem resultados concretos até hoje. Durante 
o governo Temer (2016–2018), os círculos governamentais debateram seriamente 
o assunto, mas resta saber se haverá a continuidade dessas discussões durante o 
governo Bolsonaro. 

Na condição de autoridade reguladora nuclear nacional, a CNEN estabelece as normas 
e procedimentos para o funcionamento de instalações nucleares e radiológicas em 
todo o país, além de fiscalizar e inspecionar o cumprimento das normas de segurança 
física, segurança técnica e não-proliferação nas unidades. A CNEN também atua como 
o ponto de contato nacional para a AIEA e negocia os termos da política de salvaguardas 
nucleares internacionais, bem como detalhes específicos da sua implementação, 
os chamados facility attachments, a serem aplicados em todo o país (inclusive nas 
instalações militares).174

Ao mesmo tempo, a CNEN também se ocupa da implementação de políticas 
nucleares relevantes em pesquisa e desenvolvimento; produção e comercialização 
de radioisótopos e radiofármacos; gestão de rejeitos radioativos; prestação de 
serviços técnicos; formação no setor nuclear; projetos especiais, tais como o RMB e 
o Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos com Baixo e Médio Nível de Radiação 
(RNMB); e, por fim, preparação e resposta a emergências. 

No nível estratégico, a CNEN também participa dos principais debates que acontecem 
no âmbito do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, no GSI.

O amplo alcance das responsabilidades da CNEN molda a dinâmica do poder no setor 
público brasileiro, em particular no que concernem questões sobre a autorregulação, 
disputas internas recorrentes e os possíveis conflitos de interesse na área nuclear. 

174 Para detalhes sobre as competências da CNEN, vide CNEN, Relatório de Gestão 2017, 16-17.
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Do ponto de vista do direito internacional, alguns argumentam que o duplo papel 
da CNEN como planejadora-executora e reguladora nuclear pode ser visto como 
uma violação da Convenção de Segurança Nuclear (Técnica), que estabelece 
que as partes devem tomar “as medidas apropriadas para assegurar uma efetiva 
separação entre as funções do órgão regulatório e aquelas de qualquer outro órgão 
ou organização relacionado com a promoção ou utilização da energia nuclear”.175 
Outros profissionais do setor nuclear brasileiro, no entanto, afirmam que a 
diferenciação funcional de fato ocorre na CNEN, graças principalmente às divisões 
entre a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento e a Diretoria de Radioproteção 
e Segurança Nuclear, e que seu desenho institucional estaria, portanto, em 
conformidade com os termos da Convenção.176

O restante desta seção concentra-se em descrever a evolução da CNEN ao longo do 
tempo e a apontar as suas implicações para a política nuclear atual. 

EXPANSÃO DO ESCOPO DE ATUAÇÃO

Do início da década de 1950 até hoje, o escopo de atuação da CNEN cresceu 
exponencialmente e, com o tempo, a Comissão tornou-se um dos principais agentes 
da governança nuclear do Brasil. Na ocasião da sua criação, o órgão foi incumbido de 
orientar e implementar a política nuclear,177 mas, logo no início, também se tornou 
o ponto central de expansão de uma indústria nuclear nacional de caráter estatal. 
Quando o governo criou, por exemplo, a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear 
(CBTN) em 1971, com planos de longo prazo para mineração, beneficiamento e 
enriquecimento de urânio e fabricação e reprocessamento de combustível nuclear, 
alocou à CNEN o controle de 51% de suas ações.178

A primeira expansão oficial das atribuições da CNEN, que lhe atribuiu a condição de 
autoridade reguladora, ocorreu em 1962, quando a nova legislação determinou sua 
responsabilidade pelo estabelecimento de “regulamentos e normas de segurança 
relativas ao uso das radiações e dos materiais nucleares” e às instalações relacionadas, 
bem como pela verificação do cumprimento dessas regras e normas.179

O mesmo decreto também explicitou que a CNEN seria a principal responsável 
pela promoção de pesquisa e desenvolvimento, treinamento e capacitação no 
setor nuclear. 180

175 IAEA, Convention on Nuclear Safety, INFCIRC/449 (17 jun 1994), Art. 8; Rogerio dos Santos Gomes, Edson Carlos 
Magalhaes Ennes Ennes, “Diagnosis of the Brazilian Nuclear Regulatory Body” (12th International Congress of the 
International Radiation Protection Association (IRPA): Strengthening radiation protection worldwide, Argentina, 
2008).

176 TCU, Acórdão No. 519/2009, Processo No. 017.897/2007-5, Relator: Min. Augusto Sherman, 23.03.2009, https://
contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&it
em0=5041.

177 Decreto No. 40.110, de 10 de Outubro de 1956, Diário Oficial da União, 10 de outubro de 1956.
178 Lei No. 5.740, de 1 de Dezembro de 1971, Diário Oficial da União, 2 de dezembro de 1971.
179 Lei No. 4.118, de 27 de Agosto de 1962, Diário Oficial da União, 19 de setembro de 1962, art. 4, it. IV.
180 Ibid.

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=5041
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=5041
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=5041
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Em 1974, essas competências foram reforçadas e detalhadas.181

A primeira retração da extensa autoridade da CNEN no campo nuclear ocorreu no 
mesmo ano em que a CBTN foi substituída pela Nuclebrás, um conglomerado estatal 
de empresas subsidiárias criado com o objetivo de implementar o ambicioso acordo 
bilateral entre o Brasil e a Alemanha Ocidental, que previa a transferência de tecnologia 
e a construção de diversos reatores de energia nuclear. A estrutura acionária da nova 
empresa excluiu explicitamente a CNEN, transferindo todas as suas ações para a 
União, e o controle administrativo da Nuclebrás ficou com o Ministério de Minas e 
Energia, e não com a CNEN.182 No entanto, após uma década, uma série de problemas 
no setor nuclear levou ao declínio do predomínio da Nuclebrás; a Alemanha Ocidental, 
em resposta à pressão dos Estados Unidos, retirou-se da parte do acordo que tratava 
da transferência de tecnologia de ultracentrífugas, considerada delicada do ponto 
de vista da não-proliferação, passando a fornecer a tecnologia de jato centrifugado 
(jet nozzle), uma tecnologia pouco desenvolvida e que não havia sido testada; e, por 
fim, o Brasil entrou em um longo período de recessão econômica, junto com uma 
conturbada transição para a democracia. A partir de meados da década de 1980, a 
CNEN recuperou seu papel de destaque no campo nuclear.183

A Comissão conseguiu manter a sua posição de liderança e destaque no setor nuclear, 
mesmo quando os projetos de pesquisa e desenvolvimento da Marinha do Brasil 
assumiram protagonismo partir de 1979, com o desenvolvimento de capacidade 
tecnológica nacional na área de enriquecimento de urânio. A CNEN passou a controlar 
o IPEN em 1982, à medida que Marinha estabelecia a estrutura de cooperação científica 
com o Instituto, permitindo à Comissão posicionar-se efetivamente como um órgão 
de dimensão nacional de relevante participação no então incipiente braço militar 
do programa nuclear do país. À medida que as atividades nucleares da Marinha se 
intensificaram, as relações com a CNEN também se aproximaram, e assim continuam 
até dias de hoje.184

Durante trinta anos (1989–2019), a CNEN foi titular das ações majoritárias e presidiu 
as empresas estatais INB e Nuclep na indústria nuclear. Essa cadeia de comando 
modificou-se em 2019, quando a reestruturação do aparato estatal realizada pelo 
governo Bolsonaro retirou as duas empresas do campo de supervisão da Comissão, as 
quais passaram ao guarda-chuva institucional do Ministério de Minas e Energia.

Ainda assim, a CNEN continua exercendo alto grau de influência como um dos 
principais agentes do setor nuclear do Brasil, agregando um conjunto de institutos e 
laboratórios de pesquisa associados, além de órgãos executivos da governança nuclear 
nacional em diversas áreas. Em 2019, a legislação vigente deixa claro que a CNEN é 

181 Lei No. 6189, de 16 de Dezembro de 1974, Diário Oficial da União, 17 de dezembro de 1974.
182 Ibid.
183 Motta, “As Peças do Quebra-Cabeça”; Coutto, “O Papel das CPIs na Política Nuclear Brasileira”; Spektor, “The 

Evolution of Brazil’s Nuclear Intentions”; Marly Motta, “Projeto Nuclear Brasileiro: História e Memória,” in Ana Lucia 
Villas-Bôas and Marta de Almeida (orgs.), Ciência no Brasil Contemporâneo, Rio de Janeiro: Museu de Astronomia 
e Ciências Afins, 2014, 151-184.

184 Motta, “As Peças do Quebra-Cabeça”; Coutto, “O Papel das CPIs na Política Nuclear Brasileira”; Motta, “Projeto 
Nuclear Brasileiro”; Linardi, O IPEN e a Inovação Tecnológica; IPEN, Relatório de Gestão 2016 (São Paulo, 2017), 1.
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responsável por um amplo leque de agendas, a saber: a formulação da política nuclear; 
a pesquisa e desenvolvimento; promoção de usos pacíficos; e, por fim, a regulação, 
o licenciamento, a autorização, o controle e o monitoramento de todas as atividades 
nucleares e radioativas no país.185 A Figura 5 ilustra a evolução das responsabilidades 
da CNEN e da rede de institutos e centros de pesquisa associados ao órgão.

Figura 5: Evolução das responsabilidades e instituições da CNEN 

Fonte: Adaptado de CNEN, Relatório de Gestão 2017, 4.

QUESTÕES DE GOVERNANÇA

DIVISÕES INTERNAS: AUTORREGULAÇÃO E DISPUTAS INTERNAS

O atual desenho institucional da CNEN reflete a diferenciação funcional entre a 
implementação e a regulamentação da política nuclear. De um lado, a Diretoria 
de Pesquisa e Desenvolvimento do órgão promove, executa e coordena atividades 
de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologias nucleares, 
aplicação de técnicas nucleares, fornecimento de produtos e serviços (como, por 
exemplo, radioisótopos), gestão de rejeitos radioativos, preparação e resposta 
a emergências, e capacitação nuclear. De outro, a Diretoria de Radioproteção e 
Segurança Nuclear trata da regulação nuclear nas seguintes áreas: licenciamento 
e f iscalização das instalações nucleares e radioativas e dos procedimentos 

185 Decreto No. 8.886, de 24 de Outubro de 2016, Diário Oficial da União, 25 de outubro de 2016.
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e depósitos de rejeitos radioativos; controle de unidades que manuseiam 
radionuclídeos naturais; segurança técnica nuclear e radiológica; emergências 
nucleares e radiológicas, incluindo a elaboração de planos de emergência; 
monitoramento da gestão de rejeitos radioativos em nível nacional; salvaguardas; 
segurança f ísica nuclear e radiológica; controle de materiais nuclear; certif icação 
de prof issionais do setor nuclear; controle de transportes; e, por f im, elaboração 
de normas do setor nuclear.186

Independentemente do nível de eficácia da diferenciação funcional, o fato de as duas 
diretorias compartilharem o mesmo guarda-chuva institucional cria condições para 
a autorregulação. Consideremos o exemplo do processo de licenciamento do reator 
de pesquisa multipropósito. Embora a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da 
CNEN seja responsável pela execução do projeto, cabe à equipe de Radioproteção 
e Segurança Nuclear avaliar se todas as normas estão sendo cumpridas e deliberar 
sobre a concessão de autorização para a construção e a operação do reator. Isso 
significa que a CNEN implementa as políticas, ao mesmo tempo em que regula e 
fiscaliza a si mesma.187

Outro exemplo revelador é o caso do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD). 
Ao longo dos anos, o IRD passou de uma diretoria da CNEN para outra. De 1974 a 
2007, o IRD esteve subordinado à Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear; 
de 2008 a 2016, foi transferido para a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento; em 
2017, voltou para a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear;188 e, em 2018, 
retornou novamente para a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, à qual está 
vinculado atualmente.189 O perfil oscilante do IRD reflete-se nas atribuições do 
Instituto, que combina atividades de pesquisa e desenvolvimento (como a promoção 
de pesquisas científicas, desenvolvimento de tecnologias nucleares, prestação de 
serviços, capacitação e treinamento em radioproteção, dosimetria e metrologia) 
com responsabilidades regulatórias (tais como apoio técnico e científico aos órgãos 
reguladores da CNEN em questões relacionadas ao licenciamento de unidades e 
atividades nucleares e radioativas).190 Atualmente, a Comissão Deliberativa da CNEN, 
seu mais alto órgão decisório, reconhece que o IRD põe em prática as políticas de 
pesquisa e desenvolvimento e que, portanto, deve estar alocado na Diretoria de 
Pesquisa e Desenvolvimento.191

Tal situação gera disputas internas. Em 2004, o IRD e a Coordenação de 
Instalações Nucleares, um departamento responsável pela regulação e inspeção 

186 Ministério da Ciência e Tecnologia, Portaria MCT No. 305, de 26.04.2010, Diário Oficial da União, 27 de abril de 2010, 
Section I, 5; Decreto No. 8.886, de 24 de Outubro de 2016, Diário Oficial da União, 25 de outubro de 2016.

187 “DPD Entrega à DRS Relatório Preliminar de Análise de Segurança (RPAS) do Reator Multipropósito Brasileiro,” 
CNEN, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.cnen.gov.br/ultimas-noticias/518-dpd-entrega-a-drs-
relatoriopreliminar-de-analise-de-seguranca-rpas-do-reator-multiproposito-brasileiro-rmb.

188 “Histórico”, IRD, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.ird.gov.br/index.php/historico.
189 Comissão Nacional de Energia Nuclear, Resolução no. 232, de 5 de setembro de 2018, Diário Oficial da União, 17 de 

setembro de 2018.
190 Ministério da Ciência e Tecnologia, Portaria MCT No. 305, de 26.04.2010, Diário Oficial da União, 27 de abril de 2010, 

Section I, 5; Decreto No. 8.886, de 24 de Outubro de 2016, Diário Oficial da União, 25 de outubro de 2016.
191 CNEN, Resolução no. 232, de 5 de setembro de 2018, Diário Oficial da União, 17 de setembro de 2018.

http://www.cnen.gov.br/ultimas-noticias/518-dpd-entrega-a-drs-relatoriopreliminar-de-analise-de-seguranca-rpas-do-reator-multiproposito-brasileiro-rmb
http://www.cnen.gov.br/ultimas-noticias/518-dpd-entrega-a-drs-relatoriopreliminar-de-analise-de-seguranca-rpas-do-reator-multiproposito-brasileiro-rmb
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das instalações nucleares, pertenciam à mesma diretoria, de caráter regulatório, 
mas proferiram recomendações diferentes em relação a um episódio que envolvia 
a violação de normas de segurança técnica nuclear nas atividades de mineração 
da INB em Caetité. A Coordenação identif icou vinte e cinco casos de erros ou 
violações dos padrões de segurança nuclear, dos quais três foram considerados 
críticos, e recomendou a suspensão da autorização para a operação inicial da INB-
Caetité. O presidente da CNEN, Odair Gonçalves, e o conselho de administração 
da Comissão consideraram o relatório inconclusivo. Em seguida, a equipe do IRD 
emitiu um segundo relatório, que identif icou os mesmos problemas críticos, mas 
recomendou a renovação da licença. A CNEN eventualmente acabou por renovar 
a autorização da INB.192

Tal fato levanta questões de accountability, pois, embora a CNEN esteja sujeita a 
verificações externas por parte do TCU e da CGU no que diz respeito a questões não 
nucleares, a Comissão regula-se a si mesma. Em 2009, o TCU questionou em que 
medida a combinação de funções regulatórias e de formulação de políticas dentro da 
mesma instituição poderia comprometer a imparcialidade e a eficácia das práticas 
de fiscalização e accountability no setor nuclear.193 Em 2014, promotores do Ministério 
Público Federal (MPF) do Rio de Janeiro, responsáveis pelo Grupo de Trabalho sobre 
Energia Nuclear, questionaram a prática do autolicenciamento e defenderam a 
criação de um órgão regulador independente para o setor, com ênfase na segurança 
nuclear.194 É provável que esses tipos de problemas se repitam à medida que as 
políticas nucleares do Brasil se tornem mais ambiciosas. 

A INDÚSTRIA NUCLEAR E A CNEN: CONFLITO DE INTERESSES?

Antes das reformas de 2019, o conflito de interesse foi um motivo de preocupação 
recorrente principalmente durante o período em que a CNEN licenciou e 
inspecionou empresas estatais sob seu controle administrativo (INB e a Nuclep), 
nas quais a Comissão detinha 99,9% das ações durante trinta anos (1989–2019). 
Embora a INB e a Nuclep tivessem suas próprias diretorias executivas encarregadas 
de conduzir atividades industriais nucleares, a CNEN permaneceu no controle 
de suas presidências e dos conselhos administrativos e tinha poder formal sobre 
a nomeação de diretores executivos. Segundo o TCU, a sobreposição entre as 
funções executivas e de monitoramento poderia ter gerado conflitos de interesse, 
comprometendo a efetividade da regulação nuclear.195 Em 2009, o TCU chegou a 

192 Greenpeace, Ciclo do Perigo: Impactos da Produção de Combustível Nuclear no Brasil (São Paulo: Greenpeace, 
2018); Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Relator: Edson Duarte, Relatório do Grupo de 
Trabalho Fiscalização e Segurança Nuclear, Câmara dos Deputados, at 97 (2007); “Licença para Mina de Urânio Causa 
Demissão,” Folha de São Paulo, 12 de dezembro de 2004, https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1212200417.htm.

193 TCU, Acórdão No. 519/2009, Processo No. 017.897/2007-5, Relator: Min. Augusto Sherman, 23.03.2009, https://
contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&it
em0=5041.

194 Isabela Vieira, “MPF/RJ Diz que Brasil Precisa de Agência Reguladora para Setor Nuclear”, Empresa Brasil de 
Comunicação, 8 de outubro de 2014, http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-10/mpfrj-diz-que-brasil-
precisa-de-agencia-reguladora-para-setor-nuclear.

195 TCU, Acórdão No. 519/2009, Processo No. 017.897/2007-5, Relator: Min. Augusto Sherman, 23.03.2009, https://
contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&it
em0=5041.
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defender a necessidade de se retirar o controle compartilhado da CNEN, a f im de 
evitar esse tipo de conflito.196

Esse cenário mudou em 2019. O rearranjo do governo federal realizado pelo governo 
Bolsonaro em seu primeiro decreto alterou o status da INB e da Nuclep, que agora 
respondem ao Ministério de Minas e Energia, comandado pelo almirante Bento.197 
Os autores não puderam determinar quais fatores motivaram essa mudança, mas 
algumas hipóteses merecem destaque. Primeiramente, esse rearranjo pode ter lido 
como uma adaptação necessária à nova legislação sobre empresas estatais aprovada 
em 2016, que determina que os membros das agências reguladoras não podem integrar 
os conselhos administrativos das empresas sujeitas ao seu controle.198 Na prática, o 
governo não podia mais nomear o presidente da CNEN para presidir os conselhos da 
INB e da Nuclep. 

Em segundo lugar, do ponto de vista político, a transferência da indústria nuclear para 
a vigilância do Ministério de Minas e Energia indica uma tendência à militarização 
da governança nuclear no país nos últimos anos. O ex-diretor da Marinha para o 
desenvolvimento nuclear e tecnológico agora preside os conselhos de ambas as 
empresas. (Vide “Relações Civis-Militares” em “2 – Governança e Accountability.”) 

Em terceiro lugar, essa mudança poderia ser uma resposta a um “desequilíbrio 
administrativo” no Ministério da Ciência e Tecnologia, visto que a INB e a Nuclep 
absorviam grandes fatias do limitado orçamento de seu antigo ministério.199

Por fim, ex-funcionários do setor nuclear afirmam que essa mudança poderia reduzir 
o padrão referencial de regulação da CNEN sobre as instalações nucleares em todo o 
país. A lógica por trás disso é contraintuitiva. De acordo com essa visão, o conflito de 
interesses que marcou a regulação da CNEN sobre a INB e a Nuclep não favoreceu 
a operação do setor com regulação flexível; na verdade; criou um “excesso de zelo” 
com as normas regulatórias.200 Ao presidir os conselhos de ambas as empresas, o 
presidente da CNEN poderia ter sido responsabilizado se ocorresse alguma violação 
de normas durante a operação. Para evitar esse risco, manteve-se um alto rigor 
das normas de licenciamento e inspeção. Essa é uma percepção comum entre os 
operadores do setor, que afirmam que esse outro conflito de interesses comprometeu 
a continuidade das atividades da INB, principalmente no setor de mineração. (Vide 
“Regulação Ambiental” em “2 – Governança e Accountability.”)201 Ainda não está claro, 
no entanto, se esse rearranjo institucional realmente mudará a abordagem da CNEN 
em relação à regulação e à inspeção e quais outros conflitos de interesses poderão 
surgir dessa dinâmica.

196 Ibid.
197 Medida Provisória No. 870, de 1º de Janeiro de 2019, Diário Oficial da União, 1º de janeiro de 2019.
198 Lei No. 13.303, de 30 de Junho de 2016, Diário Oficial da União, 1º de julho de 2016, art. 17 §2, it. I.
199 Carlos Feu Alvim, Olga Mafra, “A Concretização da Política Nuclear Brasileira,” Economia e Energia, acesso em 29 

de agosto de 2019, http://ecen.com.br/?p=3014.
200 Ibid.
201 Consultas com os gestores e a equipe da INB em Caetité, Bahia, em 6 de abril de 2018.

http://ecen.com.br/?p=3014
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AÇÕES EM DIREÇÃO A UM ÓRGÃO REGULADOR INDEPENDENTE

A maioria dos atores do setor nuclear e do restante da comunidade científica reconhece 
a necessidade de se adotar uma separação institucional entre a função de regulação 
e a de implementação, dada a complexidade da política nuclear do país e, por isso, 
apoia o estabelecimento de uma nova agência reguladora independente da CNEN. 
No entanto, as limitações orçamentárias, a falta de um planejamento estratégico 
consistente e as deficiências da legislação trabalhista no setor tendem a restringir 
as perspectivas de uma reforma dessa magnitude na CNEN. Entre 2008 e 2014, 
a agenda de criação da nova agência reguladora nuclear avançou um pouco. Uma 
proposta formal foi apresentada à Casa Civil e ao Ministério do Planejamento (agora 
incorporado ao Ministério da Economia), mas nenhuma medida adicional para a sua 
implementação foi tomada.202

Em conversas com os autores, diversos funcionários do alto escalão rejeitaram essa 
proposta, argumentando que ela prescrevia uma estrutura insustentável e muito 
sobrecarregada em termos de recursos humanos. No entanto, também afirmaram 
que estão dispostos a avançar com a agenda de reformas. A Política Nuclear Brasileira 
de 2018 previa que o setor nuclear teria “uma estrutura regulatória” para desenvolver 
normas e licenciar, autorizar, controlar e regular atividades nucleares em todo o país. 
Seguindo essa tendência, em 2018, o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear 
Brasileiro formou um grupo técnico especificamente dedicado ao desenvolvimento 
de uma proposta oficial para separar as funções regulatórias e executivas da CNEN. 

Em maio de 2019, a sessão plenária do Comitê decidiu formalmente separar as 
estruturas regulatórias da CNEN e alocá-las em uma nova instituição. Atualmente, os 
planos de implementação dessa decisão preveem uma reestruturação em duas etapas. 
Primeiro, a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear da CNEN passará a ser a 
Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que servirá de base para, futuramente, 
o estabelecimento de uma Agência Nacional de Segurança Nuclear.203 Os institutos 
de pesquisa vinculados à CNEN não sofrerão mudanças substantivas.204 A linha do 
tempo descrita na Figura 6 ilustra as ações tomadas na direção de um órgão regulador 
independente entre 2008 e 2019:

202 “Penna Questiona Ministério sobre Agência Reguladora de Energia Nuclear”, Bancada Verde, acesso em 29 
de agosto de 2019, http://bancadaverde.org.br/noticias/energia-nuclear/; “Proposta de Criação de Agência 
Reguladora para Energia Nuclear Está na Casa Civil,” ABIPTI, acesso em 29 de agosto de 2019, http://portal.abipti.
org.br/proposta-de-criacao-de-agencia-reguladora-para-energia-nuclear-esta-na-casa-civil/; Carolina Gonçalves, 
“Brasil Deve Seguir Bons Exemplos de Energia Nuclear, Diz CNEN,” EXAME, 4 de outubro de 2011, https://exame.
abril.com.br/mundo/brasil-deve-seguir-bons-exemplos-de-energia-nuclear-diz-cnen/; Câmara dos Deputados, 
Requerimento deInformação – RIC 297/2011, Fernando Jordão, 16 de março de 2011, https://www.camara.leg.br/
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=849148&filename=RIC+297/2011; Vieira, “MPF/RJ Diz que Brasil”.

203 “Presidente da CNEN se Reúne com Dirigentes do IPEN para um ‘Diálogo Aberto’ sobre Gestão e 
Perspectivas,” IPEN, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_
id=38&campo=12133.

204 Ibid.
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Figura 6: Medidas para a criação de um órgão regulador independente (2008–2019)

Fonte: Vide notas 202 e 203.

2011 20152008 2012 20162009 2013 2017 2018 20192010 2014
2008: O antigo Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear 
Brasileiro discute a criação de um órgão regulador independente. 

2009: TCU questiona a sobreposição de 
competências da CNEN.
2009: CNEN prepara um rascunho de projeto para 
a criação de um órgão regulador independente.

2009: O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações envia 
o projeto ao Ministério do Planejamento.

2011: O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações 
pede que a CNEN atualize o projeto.

Julho de 2013: A Comissão de Meio Ambiente 
da Câmara dos Deputados requere informações 
sobre o projeto ao Ministério do Planejamento. 

Agosto de 2014: O Ministério do Planejamento e o 
Grupo de Trabalho de Energia Nuclear do Ministério 

Público Federal realizam reunião sobre o tema.

2011 - 2013 (est): O Ministério do 
Planejamento e a Casa Civil avaliam o projeto.

Maio de 2019: Uma sessão plenária do Comitê de 
Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro decide pela 

separação das responsabilidades regulatórias da CNEN.

Agosto de 2018: O Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear 
Brasileiro cria um grupo de trabalho para preparar um rascunho de 

proposta para separação das responsabilidades regulatórias da CNEN.
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REGULAÇÃO  
AMBIENTAL

A relação entre o programa nuclear e a proteção do meio ambiente no Brasil é objeto 
de disputas entre operadores nucleares, autoridades reguladoras, instituições de 
accountability, o Judiciário, organizações da sociedade civil e movimentos sociais 
locais. Há uma escassez de estudos detalhados nesse campo, e as conversas dos 
autores com os principais atores envolvidos demonstraram a presença de vários 
pontos de tensão que permanecem não resolvidos. 

Os mecanismos de governança existentes não conseguem mediar ou resolver os 
conflitos subjacentes que vêm à tona. Em particular, a comunicação entre operadores, 
reguladores, a população e os movimentos sociais nem sempre foi eficaz. Esse desafio 
não se limita ao campo nuclear, como pôde ser constato recentemente nos diversos 
desastres ambientais e humanos na área de mineração. Um fator complicador no caso 
de projetos nucleares é a sobreposição de autoridades de órgãos nucleares e ambientais, 
o que reduz o espaço para se encontrar soluções. Além disso, em nítido contraste com 
outras áreas da vida pública brasileira, quase não existem movimentos sociais de peso 
ou grupos da sociedade civil organizada na área nuclear, os quais poderiam chamar a 
atenção para o problema e apontar as melhores práticas internacionais com vistas a 
contribuir para a melhora da qualidade da governança nuclear. 

Diante disso, permanecem em aberto questões sobre como garantir que o programa 
nuclear evolua sem causar danos ao meio ambiente e à vida humana.

PRINCIPAIS QUESTÕES

Para observadores externos, é um desafio avaliar o histórico de proteção ambiental 
de operações nucleares e radioativas no país, uma vez que operadores, autoridades 
reguladoras, populações locais e movimentos sociais divergem quanto ao escopo, à 
magnitude e aos efeitos de acidentes e incidentes nas instalações. Em primeiro lugar, as 
autoridades nucleares e ambientais têm, por vezes, leituras diferentes sobre a mesma 
ocorrência e sobre as maneiras de se proceder. Essas divergências, por sua vez, tem 
o potencial de criar uma lacuna de informações sobre o estado atual das atividades, 
já que as operações e os procedimentos de proteção podem se enquadrar tanto nas 
políticas ambientais quanto nas de radioproteção. Em segundo lugar, os operadores 
e as autoridades reguladoras divergem sobre a adequação das metodologias de 
medição de impacto ambiental. Um terceiro fator refere-se à falta de transparência 
e à ineficácia da comunicação dos operadores a respeito de ocorrências cotidianas 
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e extraordinárias, que acabam por gerar dúvidas 
sobre o real impacto das operações no meio 
ambiente. É difícil saber, por exemplo, se certos 
incidentes podem ser enquadrados como 
parte das operações diárias, em que medida 
determinadas condições geológicas são naturais 
ou não e, mais importante ainda, conhecer a 
real magnitude dos acidentes. Como resultado, 
todos os atores envolvidos com a política nuclear 
– operadores nucleares, a população local, os 
movimentos sociais e outras instituições de 
accountability, como o Judiciário – desconfiam 
um do outro. 

Por conta desses obstáculos, uma narrativa 
unif icada sobre o histórico da proteção 
ambiental no setor nuclear é muito improvável 
em um futuro próximo. Apesar disso, neste 
esforço de pesquisa, tentamos ao máximo ouvir 
vozes distintas no debate, a f im de entender 
onde se encontram essas discordâncias. 
Os autores valeram-se de documentos do 
Congresso Brasileiro,205 da CNEN206 e da 
autoridade reguladora ambiental nacional, 
de207 relatórios e materiais de campanhas de 
conscientização de movimentos sociais,208 de 

teses acadêmicas,209 de reportagens e de entrevistas realizadas com operadores 
nucleares da INB (Caetité e Resende), Eletronuclear (Angra dos Reis) e CTMSP (São 
Paulo e Iperó) em abril de 2018.

205 Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Relator: Edson Duarte, Relatório do Grupo de 
Trabalho Fiscalização e Segurança Nuclear, Câmara dos Deputados.

206 Vide “Nota à Imprensa Sobre Denúncia / Resposta à Imprensa.”, disponível em Luis Nassif, “O Caso CNEN, por 
Sérgio Rezende”, GGN, 1o de abril de 2011, https://jornalggn.com.br/tecnologia/o-caso-cnen-por-sergio-rezende/.

207 Para uma lista dos documentos relativos às atividades regulatórias do Ibama em instalações nucleares e 
radioativas e em atividades de mineração de urânio, vide Sistema Informatizado de Licenciamento Ambiental 
Federal (acesso em 29 de agosto de 2019), https://servicos.ibama.gov.br/licenciamento/index.php. Documentos 
específicos são citados caso a caso, quando relevante.

208 Marijane Vieira Lisboa, José Guilherme Carvalho Zagallo and Cecília Campello do A. Mello, Relatório da Missão 
Caetité: Violações De Direitos Humanos no Ciclo do Nuclear (Curitiba: Plataforma Brasileira de Direitos Humanos 
Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, 2011); Greenpeace, Ciclo do Perigo; De Caetité (BA) a Santa Quitéria 
(CE) - As sagas da exploração do urânio no Brasil, produzido por Núcleo Tramas – UFC, 2013, 65 min, https://www.
youtube.com/watch?v=4sA_-ClFaZA; “INB Esconde Vazamento de Urânio,” Greenpeace, acesso em 17 de novembro 
de 2017, http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/inb-esconde-vazamento-de-ur-ni/.

209 Dalaqua, “Átomos e Democracia no Brasil”; Renan Finamore Gomes da Silva, “Riscos, saúde e alternativas de 
produção de conhecimentos para a justiça ambiental: o caso da mineração de urânio em Caetité, BA” (Tese de 
doutorado, Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ, 2015); Marcelo Firpo de Souza Porto; Renan Finamore; Bruno Chareyron, 
Justiça Ambiental e Mineração de Urânio em Caetité/BA: Avaliação Crítica da Gestão Ambiental e dos Impactos 
à Saúde da População (Rio de Janeiro: Fiocruz, 2014). Para uma perspectiva antropológica, vide Suzane de 
Alencar Vieira, “Resistência e Pirraça na Malhada: Cosmopolíticas Quilombolas no Alto Sertão de Caetité” (Tese de 
doutorado, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 2015).

Para observadores 
externos, é um 
desafio avaliar o 
histórico de proteção 
ambiental de 
operações nucleares 
e radioativas no 
país, uma vez 
que operadores, 
autoridades 
reguladoras, 
populações locais 
e movimentos 
sociais divergem 
quanto ao escopo, 
à magnitude e aos 
efeitos de acidentes 
e incidentes nas 
instalações.

https://jornalggn.com.br/tecnologia/o-caso-cnen-por-sergio-rezende/
https://servicos.ibama.gov.br/licenciamento/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=4sA_-ClFaZA
https://www.youtube.com/watch?v=4sA_-ClFaZA
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/inb-esconde-vazamento-de-ur-ni/
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MINERAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE URÂNIO

No setor nuclear, o assunto mais 
controverso entre operadores, 
autoridades reguladoras, populações 
locais e a sociedade civil diz respeito 
à mineração de urânio. Desde 2000, 
quando a INB começou a operar 
em Caetité, o Ibama, as autoridades 
ambientais estaduais, o Congresso, 
o Judiciário, os funcionários e os 
sindicatos do setor de mineração 
local, a população local e grupos da 
sociedade civil relataram incidentes 
ocasionais nas instalações de 
mineração e beneficiamento da 
INB Caetité (Bahia). Na maioria das 
vezes, esses incidentes envolviam o 
transbordamento e/ou vazamento de substâncias tóxicas e/ou químicas (em alguns 
casos, contendo materiais radioativos de baixo nível de radiação) nas instalações de 
beneficiamento, nos anos de 2000, 2004, 2009, 2010, 2012 e 2013. Nem todos esses 
incidentes causaram danos ambientais externos, mas em pelo menos quatro ocasiões 
(nos anos de 2004, 2009, 2010 e 2012), as autoridades ambientais e/ou nucleares 
confirmaram a contaminação.210

Houve relatos de contaminação de poços de água dentro e fora da área geográfica 
sob a responsabilidade de monitoramento da INB em 2011 e 2015. Nesses casos, as 
principais disputas dizem respeito às metodologias apropriadas para medição do 
impacto ambiental da INB, à condição “natural” da presença de urânio na região e à 
divisão de responsabilidades regulatórias sobre a potabilidade da água.211 Em 2010, a 
CNEN informou também a contaminação de um poço de monitoramento.212

Em 2011, o Ministério Público Federal consultou a autoridade ambiental nacional (o 
Ibama) sobre uma possível super-exploração de águas subterrâneas por parte da INB, 
o que poderia prejudicar a capacidade hídrica na região. Quando consultados pela 

210 Duarte, Relatório do GT Fiscalização e Segurança Nuclear, (2007), 94-98; Ibama – Coordenação de Mineração 
e Obras Civis, Informações sobre Eventos não Usuais na URA-Caetité, Informação Técnica No. 008/2011 (2011); 
Ibama – Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos, Análise do Relatório “Evento de Transbordamento do 
Decantador DC – 1602” ocorrido em 28/10/09 na URA, Caetité/BA, PAR. No. 03/2010 (2010); Ibama – Coordenação de 
Energia Elétrica, Nuclear e Dutos, Análise do Relatório “Evento Não Usual na AA 140 da URA”, PAR. 53/2010 (2010); 
Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Vistoria à URA-Caetité, no período de 25 a 28 de março de 2013, 
PAR. 004362/2013 (2013); Finamore, “Riscos, Saúde e Alternativas de Produção de Conhecimentos”, 95-96; Dalaqua, 
“Átomos e Democracia no Brasil”, 117-121.

211 Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Manifestação das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. sobre a 
suposta ocorrência de danos ambientais em Riacho da Vaca, localidade de Caetité, PAR. 139/2011 (2011); Ibama – 
Coordenação de Mineração e Obras Civis, Vistoria à área da URA – Caetité/BA, Relatório de Vistoria No. 029/2011 
(2011); Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Analisa e Avalia a Documentação Apresentada pela INB 
por meio da Correspondência ASSRPR-181-15, em Resposta ao Of. 02001.009422/2015-51, PAR. 02001.003642/2015-71 
(2015); André Borges and Dida Sampaio, “Urânio Contamina Água na Bahia,” Estadão, 22 de agosto de 2015, https://
brasil.estadao.com.br/noticias/geral,uranio-contamina-agua-na-bahia,1748686.

212 Vide “Nota à Imprensa Sobre Denúncia / Resposta à Imprensa.”, disponível em Nassif, “O Caso CNEN”.

Britagem na INB Caetité (Foto: Marcelo Corrêa/Acervo INB)

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,uranio-contamina-agua-na-bahia,1748686
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,uranio-contamina-agua-na-bahia,1748686
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agência ambiental, alguns moradores da região disseram que enfrentavam escassez 
de água, mas outros não.213 O Ibama não chegou a nenhuma conclusão sobre a 
capacidade hídrica com base nas informações prestadas pela INB.214

Outro incidente relacionado à mineração de urânio ocorreu em 2011 e dizia respeito 
ao tratamento e transporte inadequado de materiais perigosos. Na ocasião, o CTSMP 
enviou uma carga de concentrado de urânio à INB para fins de reentaboramento, 
causando comoção e medo entre a população local, que acreditava que o conteúdo 
fosse rejeito radioativo.215

Em suas inspeções, o Ibama também constatou a existência de problemas ocasionais 
nas instalações da INB em Caetité em diversas ocasiões em 2011,216 2012217 e 2013,218 com 
diferentes graus de urgência e risco. Tais vulnerabilidades consistiam em, por exemplo, 
armazenamento e descarte inadequado de rejeitos sólidos de todos os tipos (incluindo 
rejeitos contaminados e não radioativos), descarte de óleo no posto de combustível da 
INB e falta de manutenção de drenos e tubulações.

DESCOMISSIONAMENTO 

As condições da mina de urânio em Caldas e das instalações de areias monazíticas 
em São Paulo ilustram os problemas ambientais decorrentes de práticas de 
descomissionamento precárias ou inexistentes. Em 2017, os relatórios da CNEN e da 
INB constavam o depósito de rejeitos radioativos e materiais pesados na mina a céu 
aberto, nas pilhas de estéril e na barragem de rejeitos, com possível vazamento – 
ainda que monitorado – de substâncias radioativas e tóxicas para o meio ambiente, 
no planalto de Poços de Caldas.219 A própria INB reconhece a antiga mina de urânio 
como um passivo ambiental significativo dentre as atividades da empresa.220 Por sua 
vez, na Usina de Interlagos, da INB, ocorreu contaminação em toda a extensão do 

213 Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Vistoria à área da URA – Caetité/BA, Relatório de Vistoria No. 
016/2011 (2011); Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Manifestação das Indústrias Nucleares do Brasil 
S.A. sobre a suposta ocorrência de danos ambientais em Riacho da Vaca, localidade de Caetité, PAR. 139/2011 (2011). 

214 Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Manifestação das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. sobre a 
suposta ocorrência de danos ambientais em Riacho da Vaca, localidade de Caetité, PAR. 139/2011 (2011).

215 Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Transporte de Material Nuclear para Reentamboramento na 
URA – Caetité/BA, Informação No. 10/2011 (2011); Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Vistoria à área 
da URA – Caetité/BA, Relatório de Vistoria No. 016/2011 (2011); “Urânio entre o Caos e o Silêncio”, Instituto Humanitas 
Unisinos, 29 de agosto de 2019, http://www.ihu.unisinos.br/noticias/43456-uranio-entre-o-caos-e-o-silencio; Lisboa, 
Zagallo, Mello, Relatório da Missão Caetité, 29-63. Para uma narrativa dos eventos desse episódio, vide Dalaqua, 
“Átomos e Democracia no Brasil”, 155-158.

216 Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Vistoria à área da URA – Caetité/BA, Relatório de Vistoria No. 
016/2011 (2011); Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Vistoria à área da URA – Caetité/BA, Relatório de 
Vistoria No. 020/2011 (2011); Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Vistoria à área da URA – Caetité/BA, 
Relatório de Vistoria No. 029/2011 (2011).

217 Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Vistoria à área da URA – Caetité/BA, Relatório de Vistoria No. 
023/2012 (2012).

218 Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Vistoria à URA-Caetité, no período de 25 a 28 de março de 2013, 
PAR. 004362/2013 (2013).

219 CNEN et al., National Report of Brazil 2017 for the 6th Review Meeting of the Joint Convention on the Safety of 
Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management (Brasil, 2017), 97-98; INB, Relatório 
de Gestão 2017, 55-57.

220 INB, Relatório de Gestão 2017, 57.

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/43456-uranio-entre-o-caos-e-o-silencio
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terreno, causada pelo vazamento de substâncias perigosas, entre 1998 e 2002.221 (Vide 
“Gestão de Rejeitos Radioativos e Combustível Nuclear Usado” em “2 – Governança e 
Accountability.”)

FONTES RADIOATIVAS SELADAS FORA DE USO 

Em 1987, o abandono de uma fonte radioativa selada contendo césio-137, por parte de 
uma clínica privada de radioterapia, levou a um acidente radiológico em larga escala 
em Goiânia, deixando um grande rastro de danos à saúde, estigma e trauma.222 Esse 
foi o acidente radioativo mais grave do mundo. 

Em que pesem as consequências devastadoras do incidente de Goiânia, o Brasil 
ainda enfrenta dificuldades relacionadas ao descarte adequado de fontes radioativas 
usadas. No final de janeiro de 2017, o Ministério Público iniciou uma investigação sobre 
o risco de um acidente radiológico em instalações hospitalares de Dourados, que 
armazenavam inadequadamente fontes radioativas fora de uso, contendo Cs-137.223

Em janeiro de 2019, houve denúncias de que uma fonte selada contendo Cs-137 teria 
sido descartada em condições inadequadas em um ferro-velho em Arapiraca, Alagoas 
(Nordeste).224 A CNEN enviou uma equipe técnica ao local, que constatou que o 
equipamento se tratava de um aparelho de raios-X sem nenhuma substância radioativa, 
mas que poderia emitir radiação se fosse conectado a uma fonte de energia.225 Ainda 
assim, a gestão de fontes radioativas fora de uso continua sendo um desafio significativo 
para a segurança ambiental (e nuclear) do Brasil. (Vide “Gestão de Rejeitos Radioativos 
e Combustível Nuclear Usado” em “2 – Governança e Accountability.”)

TRANSPORTE

Existem também relatos de problemas com o transporte de carga nuclear e radioativa 
no Brasil. Até o momento, sabe-se de pelo menos quatro episódios de transporte e/ou 
armazenamento inadequado. Dentre esses episódios, podemos destacar o transporte 
combinado de diferentes formas de urânio nos portos brasileiros (uma prática proibida 
pelo Ibama), ocorrido em duas ocasiões em 2004, o armazenamento inadequado de 
carga de urânio devido a problemas logísticos entre o transporte terrestre e o transporte 
marítimo em 2008, e também o retorno de yellowcake das instalações do CTMSP até 

221 CNEN et al., Report for the 6th Review Meeting of the Convention on Safety of Spent Fuel and Radioactive Waste 
Management, 96; INB, Relatório de Gestão 2016, 55.

222 IAEA, Radiological Accident in Goiânia, Vienna: IAEA, 1988.
223 “Procuradoria Abre Inquérito sobre Depósito Radioativo em Dourados,” IPEN, acesso em 29 de Agosto de 2019, 

https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=40&campo=8112; Eduardo Miranda, “Destinação 
de Fontes Césio 137 em Dourados É Alvo de Investigação,” Correio do Estado, 19 de janeiro de 2017, https://
www.correiodoestado.com.br/cidades/dourados/destinacao-de-fontes-cesio-137-em-dourados-e-alvo-de-
investigacao/295962/; “MP Investiga Risco de Acidente Radiológico em Dourados,” IPEN, acesso em 29 de agosto 
de 2019, https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=40&campo=8063.

224 Aliny Gama, “Vigilância Sanitária Diz Ter Achado Césio-137 em Arapiraca, mas Volta atrás,” Folha de São Paulo, 
23 de janeiro de 2019, https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/capsula-com-cesio-137-e-achada-em-ferro-
velho-e-al-evita-acidente-nuclear.shtml.

225 “Nota de Esclarecimento 1 - Material Encontrado em Arapiraca,” CNEN, acesso em 23 de janeiro de 2019, http://
www.cnen.gov.br/component/content/article?id=527; “Nota de Esclarecimento 2 - Material Encontrado em 
Arapiraca,” CNEN, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.cnen.gov.br/component/content/article?id=528.

https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=40&campo=8112
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/dourados/destinacao-de-fontes-cesio-137-em-dourados-e-alvo-de-investigacao/295962/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/dourados/destinacao-de-fontes-cesio-137-em-dourados-e-alvo-de-investigacao/295962/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/dourados/destinacao-de-fontes-cesio-137-em-dourados-e-alvo-de-investigacao/295962/
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=40&campo=8063
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/capsula-com-cesio-137-e-achada-em-ferro-velho-e-al-evita-acidente-nuclear.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/capsula-com-cesio-137-e-achada-em-ferro-velho-e-al-evita-acidente-nuclear.shtml
http://www.cnen.gov.br/component/content/article?id=527
http://www.cnen.gov.br/component/content/article?id=527
http://www.cnen.gov.br/component/content/article?id=528
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Caetité para fins de reentaboramento, em 2011 (conforme descrito acima).226 Entre 2014 
e 2017, o governo brasileiro envidou seus melhores esforços no sentido de adotar uma 
legislação sobre o transporte de materiais nucleares e radioativos. (Vide “Segurança 
Nuclear” em “2 – Governança e Accountability.”)

INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO E FABRICAÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL NUCLEAR

Na década de 1990, a impressa divulgou a ocorrência de eventos anormais nos 
laboratórios de enriquecimento do complexo de Aramar, envolvendo pequenos 
vazamentos de hexafluoreto de urânio dentro das instalações.227

Em Resende, durante o período de construção e no início da operação das instalações 
de enriquecimento e fabricação de combustíveis da INB, a população local manifestou 
preocupação com o impacto das operações da empresa no meio ambiente.228 No 
entanto, os autores não conseguiram encontrar nenhuma indicação de que um 
incidente grave tenha ocorrido até o momento.

USINAS NUCLEARES

Não há relatos de nenhum acidente grave nos reatores de energia nuclear de Angra 
dos Reis. Apesar disso, movimentos sociais ambientais têm chamado a atenção para 
os possíveis efeitos que a operação dos reatores poderia causar no ambiente aquático 
da região, devido à descarga da água de refrigeração da usina.229 Os ambientalistas 
também defendem que o local não é geologicamente apropriado. Em resposta, a 
Eletronuclear afirma que os reatores de energia nuclear e todas as usinas são totalmente 
regulados pela CNEN e pelo Ibama, e que a empresa está em total conformidade 
com as normas nucleares e ambientais. Afirma também que pesquisas geológicas 
científicas classificam o local como apropriado para as usinas nucleares.

Recentemente, o governo brasileiro vem discutindo como implementar uma política 
menos restritiva para a estação ecológica de Tamoios em Angra dos Reis. Essa decisão 
pode afetar o funcionamento do complexo nuclear, tendo em vista que essa unidade 
de conservação é uma das condicionantes que a Eletronuclear deve cumprir como 
parte do processo de licenciamento das unidades de Angra-1, Angra-2 e Angra-3. A 
preservação dessa área é obrigatória por lei e é essencial para monitorar e verificar os 
possíveis impactos dos reatores de Angra em toda a região.230

226 Duarte, Relatório do GT Fiscalização e Segurança Nuclear, (2007), 185-88; Greenpeace, Ciclo do Perigo, 26-27.
227 “Aramar Teve Acidentes Radioativos,” Jornal do Brasil, 28 de dezembro de 1996, 3.
228 Dalaqua, “Átomos e Democracia no Brasil,” 229-37.
229 “MPF Move Ações por Morte de Tartarugas na Costa Verde,” O Globo, 18 de abril de 2016, https://oglobo.globo.com/

rio/mpf-move-acoes-por-morte-de-tartarugas-na-costa-verde-19111067.
230 Lucas Altino, “Unidade Ambiental que Bolsonaro Quer Transformar em ‘Cancún’ É Obrigatória para 

Funcionamento de Usina Nuclear,” O Globo, May 19, 2019, https://oglobo.globo.com/rio/unidade-ambiental-que-
bolsonaro-quer-transformar-em-cancun-obrigatoria-para-funcionamento-de-usina-nuclear-1-23677393.

https://oglobo.globo.com/rio/mpf-move-acoes-por-morte-de-tartarugas-na-costa-verde-19111067
https://oglobo.globo.com/rio/mpf-move-acoes-por-morte-de-tartarugas-na-costa-verde-19111067
https://oglobo.globo.com/rio/unidade-ambiental-que-bolsonaro-quer-transformar-em-cancun-obrigatoria-para-funcionamento-de-usina-nuclear-1-23677393
https://oglobo.globo.com/rio/unidade-ambiental-que-bolsonaro-quer-transformar-em-cancun-obrigatoria-para-funcionamento-de-usina-nuclear-1-23677393
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REATORES DE PESQUISA

Os autores não encontraram dados que indiquem a ocorrência de incidentes graves 
ou atividades ambientalmente perigosas nos reatores de pesquisa.

A GOVERNANÇA DA PROTEÇÃO AMBIENTAL NO SETOR NUCLEAR

No Brasil, o licenciamento ambiental do setor nuclear é de responsabilidade federal. 
O Ibama comanda o processo de licenciamento de projetos “com significativo 
impacto ambiental de âmbito nacional ou regional” e, mais especificamente, aqueles 
“destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor 
material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer 
de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear – CNEN”.231 Na prática, cabe ao Ibama supervisionar o processo e tomar a 
decisão final sobre a aprovação das licenças, de acordo com as normas e diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).232 Em 2015, o Ibama 
adotou procedimentos específicos para o licenciamento e descomissionamento de 
instalações radioativas.233

No geral, o processo de licenciamento ambiental é composto por três etapas principais: 
análise dos estudos e dos relatórios de impacto ambiental dos projetos, fiscalização in 
loco e, finalmente, a definição dos requisitos para a instalação do projeto, incluindo 
medidas de compensação e mitigação e planos de monitoramento ambiental. 
Os processos também podem envolver audiências públicas, conforme o caso e a 
regulamentação. Como parte do processo de licenciamento, o Ibama avalia o impacto 
ambiental do projeto e define as ações que o requerente deve implementar para 
obter a autorização. Se o requerente cumpre com esses requisitos, o Ibama autoriza a 
construção e, finalmente, a operação do projeto em questão.

Cabe também ao Ibama monitorar e investigar possíveis danos ambientais causados 
por operadores de instalações nucleares e radioativas e punir os responsáveis de 
acordo. Nesse sentido, o Ibama faz avaliações técnicas dos relatórios periódicos de 
monitoramento ambiental apresentados pelos operadores. Também pode realizar 
inspeções a fim de verificar a conformidade com a legislação ambiental e os termos das 
licenças aplicadas à operação de cada instalação ou investigar e responder a episódios 
específicos de danos potenciais ou reais ao meio ambiente. Diferentemente da CNEN, 
que só pode punir com a revogação de licenças, o Ibama pode multar ou até embargar 
a atividade de operador. As autoridades ambientais estaduais também podem intervir 
para promover a proteção ambiental por meio de inspeções e imposição de medidas 
corretivas. 

231 Conama, Resolução Conama No. 237, de 19 de Dezembro de 1997, Diário Oficial da União, 22 de dezembro de 1997, 
art. 4.

232 Conama, Resolução Conama No. 001, de 23 de Janeiro de 1986, Diário Oficial da União, 17 de fevereiro de 1986; 
Conama, Resolução Conama No. 11, de 18 de Março de 1986, Diário Oficial da União, 2 de maio de 1986; Conama, 
Resolução Conama No. 5, de 5 de Agosto de 1993, Diário Oficial da União, 31 de agosto de 1993; Conama, Resolução 
Conama No. 237, de 19 de Dezembro de 1997, Diário Oficial da União, 22 de dezembro de 1997.

233 Ibama, Instrução Normativa MMA/IBAMA No. 1 (2015).
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As normas da CNEN sobre radioproteção e segurança nuclear também contêm 
disposições sobre preservação ambiental. Nesse sentido, os operadores devem 
apresentar um programa para o monitoramento radiológico do meio ambiente 
antes do início das atividades, estabelecendo um parâmetro de referência para 
o monitoramento futuro. Uma vez que a instalação começa a operar, o operador 
licenciado deve enviar relatórios periódicos sobre o monitoramento operacional 
radiológico à CNEN, que verificará possíveis danos ambientais tendo como referência 
o parâmetro pré-operacional. 

As regulações do Ministério da Saúde abordam, por sua vez, questões que afetam a 
saúde ambiental natural e a saúde humana. Embora o monitoramento do Ibama se 
concentre em questões que afetam a preservação do meio ambiente natural, o órgão 
também passou a intervir em questões relacionadas à saúde pública, especialmente 
na mineração de urânio em Caetité (Bahia). 

COORDENAÇÃO ENTRE AUTORIDADES REGULADORAS

O Brasil não possui uma única autoridade que dê a palavra final sobre os critérios de 
proteção ambiental no setor nuclear. Os documentos do Ibama mostram que o órgão 
tentou coordenar inspeções in loco com a CNEN e acionou a Comissão em busca 
de suporte e avaliação técnica. Apesar disso, ainda persistem disputas burocráticas 
e falta de coordenação entre as duas instituições, visto que a CNEN supervisiona a 
regulação nuclear sobre proteção radiológica e segurança técnica, enquanto as 

agências ambientais federais e estaduais cuidam 
da regulação ambiental para a preservação dos 
ecossistemas. As diferenças entre esses órgãos 
estão relacionadas não apenas aos critérios e 
procedimentos de licenciamento, mas também aos 
seus mecanismos de fiscalização. 

Em algumas ocasiões, a CNEN e o Ibama divergiram 
sobre o modo de classificação de incidentes, 
a determinação de sua escala e a definição de 
medidas punitivas e mitigadoras. Em 2000, em 
Caetité, por exemplo, o Ibama suspendeu a licença 
da INB devido ao vazamento de 5.000 metros 
cúbicos de licor de urânio; funcionários da INB se 
recusaram a reconhecer o problema. A agência 
ambiental estadual, por sua vez, multou a INB por 
não comunicar o evento, e o Ministério Público 
instaurou uma ação civil contra a empresa. A CNEN, 

no entanto, moveu-se em direção oposta. Embora os técnicos da Comissão tenham 
reconhecido o vazamento, argumentaram que não haviam ocorrido danos ambientais. 
Com isso, decidiram manter a licença de operação da INB e solicitaram modificações 
nos tanques de armazenamento para evitar incidentes semelhantes no futuro. Nos 
anos seguintes, a CNEN emitiu licenças temporárias para a INB Caetité como forma 
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de certificar que a empresa cumpria totalmente os requisitos da CNEN, mas o conflito 
de competências com o Ibama e as agências estaduais persistiu.234 Parte do problema 
está no fato de que o Ibama pode aplicar multas aos operadores nucleares, mas a 
CNEN só pode suspender as licenças. Como resultado, duas instituições de fiscalização 
não conseguem encontrar soluções permanentes e são incentivadas a fornecer 
apenas licenças temporárias (como uma maneira de forçar os titulares das licenças a 
cumprir as regras).235 Tal fato gera um sentimento de desconforto e insegurança entre 
as comunidades locais que vivem nas proximidades de instalações nucleares. 

A falta de coordenação também se reflete em uma comunicação ineficaz. Em 2010, a 
INB informou a CNEN sobre a contaminação de um poço de monitoramento por um 
solvente orgânico. Mas nem a INB nem a CNEN informaram o Ibama sobre o evento. 
O Ibama só tomou conhecimento do fato em 2011, quando a CNEN divulgou um 
comunicado de imprensa em meio a uma crise política no âmbito da presidência da 
CNEN, não relacionada ao incidente.236

Disputas em torno dos diferentes tipos de normas reguladoras também trazem 
instabilidade à proteção ambiental e radiológica. Um exemplo é o episódio de 2011, 
quando uma carga de yellowcake foi transportada do CTMSP para a INB Caetité para 
fins de reentaboramento. Embora a INB tenha atendido as normas nucleares para o 
transporte e a segurança do conteúdo radioativo, ela violou os termos da licença de 
operação do Ibama, que não previa atividades de reentaboramento nas instalações da 
INB Caetité.237

Tensões semelhantes afetam a avaliação da potabilidade da água, que pode responder 
a medidas distintas estabelecidas pelas autoridades reguladoras ambientais, nucleares 
e de saúde. Na prática, o Ibama é o único responsável pelo monitoramento da 
toxicidade química dos radionuclídeos em interação com o meio ambiente, enquanto 
a potabilidade da água quanto à radioatividade é de responsabilidade do Ministério da 
Saúde e da CNEN. Ainda assim, o Ibama é chamado a agir em resposta a situações que 
afetam a potabilidade das águas na região de Caetité.238

CONFLITO DE INTERESSES

De 1989 a 2019, a CNEN foi acionista majoritária da INB, tendo integrado o seu 
Conselho de Administração. Confrontos passados entre a CNEN e as autoridades 
ambientais sugerem que a CNEN poderia ter estado sujeita a normas conflitantes 

234 Lisboa, Zagallo, Mello, Relatório da Missão Caetité, 21-23; Duarte, Relatório do GT Fiscalização e Segurança Nuclear, 
94-99 (2007); Dalaqua, “Átomos e Democracia no Brasil”, 117-125.

235 Duarte, Relatório do GT Fiscalização e Segurança Nuclear, 94-99 (2007); TCU, Acórdão No. 519/2009, Processo No. 
017.897/2007-5, Relator: Min. Augusto Sherman, 23.03.2009, pp. 23-25, https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRe
lVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=5041.

236 Vide “Nota à Imprensa Sobre Denúncia / Resposta à Imprensa.”, disponível em Nassif, “O Caso CNEN”. Ibama – 
Coordenação de Mineração e Obas Civis, Vistoria à Área de Lavra Subterrânea da URA – Caetité/BA, Relatório de 
Vistoria No. 004/2011 (2011).

237 Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Transporte de Material Nuclear para Reentamboramento na 
URA – Caetité/BA, Informação No. 10/2011 (2011).

238 Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Manifestação das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. sobre a 
suposta ocorrência de danos ambientais em Riacho da Vaca, localidade de Caetité, PAR. 139/2011 (2011).

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=5041
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=5041
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de proteção ambiental nuclear, particularmente no que diz respeito à avaliação de 
danos e às respostas do governo a eles.239 Tais confrontos levaram a divisões dentro 
da CNEN, colocando a Presidência do órgão contra a equipe técnica permanente. 
Em 2004, por exemplo, a bacia de retenção de materiais finos da INB em Caetité 
transbordou, liberando líquido contendo urânio-238 e rádio-226, causando a morte 
de peixes nas lagoas próximas. Os técnicos da Coordenação de Instalações Nucleares 
da CNEN realizaram inspeções e identificaram 25 irregularidades (três das quais 
consideradas “graves”), e o relatório recomendou a suspensão da autorização para 
a operação inicial. O presidente da CNEN, no entanto, recorreu ao IRD para uma 
segunda opinião. Nesse segundo relatório, o Instituto concordou com o diagnóstico 
original da CNEN, mas defendeu que a licença deveria ser mantida. O presidente da 
CNEN seguiu as recomendações do IRD, embora o Ibama tenha optado, por sua vez, 
por multar a INB. (Vide “Regulação Nuclear” em “2 – Governança e Accountability.”)240

DESAFIOS DE COMUNICAÇÃO 

O Ibama tem questionado repetidas vezes a presteza de operadores nucleares como 
a INB Caetité em comunicar incidentes às autoridades ambientais e à população local 
e em fornecer informações, com precisão e no devido tempo, sobre as suas atividades 
e o seu impacto no meio ambiente.241 Tal ineficiência de comunicação resulta em 
insegurança e desinformação entre as comunidades locais que se sentem vulneráveis 
diante de riscos desconhecidos. Em 28 de outubro de 2009, por exemplo, ocorreu o 
vazamento de aproximadamente 700 litros de um solvente contendo urânio em 
reservatórios de água pluvial na instalação. Os reservatórios transbordaram, causando 
contaminação ambiental no curso do sistema de drenagem de água. O Ibama ficou 
sem conhecimento do incidente, até que Greenpeace o informasse mais de 15 dias após 
sua ocorrência. Segundo o órgão ambiental, a falta de informações resultou em um 
clima de pânico entre as comunidades locais, que foram informadas, pela imprensa, 
de que 30.000 litros – e não os reais 700 litros – de solvente radioativo haviam vazado. 
O Ibama multou a INB em R$ 1 milhão na ocasião.242

Em Caetité, a comunidade local tem um sentimento de desconfiança em relação 
à INB. Em 2011, a chegada iminente de uma carga de yellowcake proveniente da 

239 TCU, Acórdão No. 519/2009, Processo No. 017.897/2007-5, Relator: Min. Augusto Sherman, 23.03.2009, pp. 23-25, 
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina 
=S&item0=5041.

240 Greenpeace, Ciclo do Perigo, 20-21; Duarte, Relatório do GT Fiscalização e Segurança Nuclear, em 94-99 (2007); 
“Mina não Tem Autorização do Ibama,” Folha de São Paulo, 14 de dezembro de 2004, p.A9.

241 Ibama – Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos, Análise do Relatório “Evento de Transbordamento do 
Decantador DC – 1602” ocorrido em 28/10/09 na URA, Caetité/BA, PAR. No. 03/2010 (2010); Ibama – Coordenação 
de Mineração e Obas Civis, Vistoria à Área de Lavra Subterrânea da URA – Caetité/BA, Relatório de Vistoria No. 
004/2011 (2011); Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Denúncia de Lavagem de Veículos da Mina e 
Usina da URA – Caetité/BA, PAR. No. 40/2011 (2011); ); Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Vistoria à 
URA-Caetité, no período de 25 a 28 de março de 2013, PAR. 004362/2013 (2013); Ibama – Coordenação de Mineração 
e Obras Civis, Informações sobre Eventos não Usuais na URA-Caetité, Informação Técnica No. 008/2011 (2011). 

242 “Ibama Multa Empresa que Explora Urânio em R$ 1 milhão,” Estadão, 22 de novembro de 2009, https:// 
sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,ibama-multa-empresa-que-explora-uranio-em-r-1-milhao,470391; 
“INB Esconde Vazamento de Urânio,” Greenpeace, acesso em 17 de novembro de 2017, http://www.greenpeace.org/
brasil/ pt/Noticias/inb-esconde-vazamento-de-ur-ni/; Ibama – Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos, 
Análise do Relatório “Evento de Transbordamento do Decantador DC – 1602” ocorrido em 28/10/09 na URA, Caetité/
BA, PAR. No. 03/2010 (2010).
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instalação nuclear naval de Iperó – para fins de 
retratamento e reentaboramento – alarmou a 
população local, que desconhecia o conteúdo da 
carga e achava que ela pudesse conter resíduos 
radioativos. Três mil pessoas interditaram 
as estradas, forçando a INB a acionar a 
polícia militar estadual. Os manifestantes só 
permitiram a passagem da carga depois que 
a INB, as autoridades locais, os movimentos 
sociais, o Ibama e a CNEN assinaram uma 
carta certificando o real conteúdo da carga. 
Na ocasião, o Ibama multou a INB em R$ 2 
milhões por ter planejado executar os serviços 
de reentaboramento sem o consentimento 
prévio do Ibama. Na época, o sindicato dos 
mineiros afirmou que a INB havia contratado 
trabalhadores externos que não tinham 
treinamento e trabalhavam em condições 
inadequadas para realizar o reentaboramento, 
o que resultou na liberação de poeira radioativa 
de urânio.243

Outro problema recorrente diz respeito à 
comunicação da INB com os residentes locais em situações nas quais a mídia ou a 
própria comunidade local denuncia casos de contaminação da água em poços nas 
vizinhanças. Os moradores, de um lado, afirmam que os níveis de radionuclídeos 
são mais altos que os parâmetros de referência, e a INB, de outro, alega que tal 
fato resulta do perfil geológico da região e da presença de elementos radioativos 
naturais.244 Às vezes, as reclamações dizem respeito a poços que estão fora da área 
de monitoramento da INB.

MOVIMENTOS SOCIAIS

Os movimentos sociais que promovem a proteção ambiental nas áreas afetadas 
pelas indústrias nucleares são escassos, pequenos e geralmente fracos. Suas origens 
remontam à década de 1970 e ao início da década de 1980, quando a pauta principal 
era a oposição à construção da usina nuclear de Angra. Em geral, esses movimentos 

243 De Caetité (BA) a Santa Quitéria (CE) - As sagas da exploração do urânio no Brasil, produzido por Núcleo 
Tramas – UFC, 2013, 65 min, https://www.youtube.com/watch?v=4sA_-ClFaZA; Lisboa, Zagallo, Mello, Relatório da 
Missão de Caetité, 59-63; Ibama – Coordenação de Mineração e Obras Civis, Transporte de Material Nuclear para 
Reentamboramento na URA – Caetité/BA, Informação No. 10/2011 (2011); Ibama – Coordenação de Mineração e 
Obras Civis, Vistoria à Área da URA – Caetité/ BA, Relatório de Vistoria No. 016/2011 (2011); “Urânio entre o Caos e o 
Silêncio,” Instituto Humanitas Unisinos, accessed http://www.ihu.unisinos.br/noticias/43456-uranio-entre-o-caos-e-
o-silencio. Para uma narrativa dos eventos desse episódio, vide Dalaqua, “Átomos e Democracia no Brasil,” 155-58. 

244 Dalaqua, “Átomos e Democracia no Brasil,” 159-63; Borges and Sampaio, “Urânio Contamina Água na Bahia”; André 
Borges, “Força-Tarefa Vai Apurar Contaminação por Urânio na Bahia,” Estadão, 24 de agosto de 2015, https://brasil.
estadao.com.br/noticias/geral,forca-tarefa-vai-apurar-contaminacao-por-uranio-no-sertao-da-bahia,1749480; 
Lisboa, Zagallo, and Mello, Relatório da Missão Caetité, 59-63.

https://www.youtube.com/watch?v=4sA_-ClFaZA
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/43456-uranio-entre-o-caos-e-o-silencio
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/43456-uranio-entre-o-caos-e-o-silencio
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,forca-tarefa-vai-apurar-contaminacao-por-uranio-no-sertao-da-bahia,1749480
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,forca-tarefa-vai-apurar-contaminacao-por-uranio-no-sertao-da-bahia,1749480
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brasileiros são desvinculados das ONGs transnacionais que atuam no setor nuclear, 
como o Greenpeace. No contexto pós-acidente de Fukushima em 2011, a agenda 
antinuclear ganhou força com a criação da Articulação Antinuclear Brasileira e a 
Coalizão por um Brasil Livre de Usinas Nucleares, que defendem, dentre outras 
reivindicações, uma emenda constitucional que proíba a construção, a instalação e a 
operação de usinas nucleares no país. Esses movimentos antinucleares não evoluíram 
muito desde então.

As comunidades locais, por sua vez, têm desempenhado um papel mais ativo nas 
áreas de mineração de urânio. Entre esses grupos, estão líderes da Igreja Católica, 
comunidades quilombolas, políticos locais, sindicatos de mineiros e trabalhadores rurais 
(Sindicato dos Mineradores de Brumado e Microrregião e Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Caetité e Pindaí), organizações regionais rurais e organizações nacionais 
de direitos humanos (Plataforma Dhesca). Com os planos da INB para expandir a 
mineração de urânio para a mina de Santa Quitéria, uma nova coalizão – a Articulação 
Antinuclear do Ceará – que atua contra a mineração de urânio, tenta ativamente atrair 
movimentos sociais, grupos de pesquisa e comunidades locais para resistir à mineração 
de urânio e fosfato. A iniciativa replica o perfil de articulações antinucleares similares 
em Caetité, que reúnem movimentos populares locais, grupos rurais (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra), associações paroquiais católicas (Comissão Pastoral 
da Terra, Cáritas Diocesana de Sobral) e organizações de direitos humanos (Coletivo 
Flor de Urucum – Direitos Humanos, Comunicação e Justiça). O Núcleo Trabalho, Meio 
Ambiente, Saúde (Tramas) da Universidade Federal do Ceará também faz parte da 
coalizão. Em 2013, o núcleo Tramas lançou um filme245 para conscientizar a população 
sobre o impacto ambiental da mineração de urânio em Caetité e questionar os planos 
de expansão das atividades de mineração para Santa Quitéria. Desde 2016, o Núcleo 
vem gerando engajamento com seus públicos-alvo e mantendo contato com as 
autoridades ambientais nacionais para denunciar as implicações do projeto para o 
meio ambiente, em questões como uso da água, contaminação ambiental e rejeitos. 
Ainda não se sabe quando (e se) serão iniciadas as operações na mina de Santa Quitéria, 
já que nenhuma licença de operação foi emitida até o momento.

245 De Caetité (BA) a Santa Quitéria (CE) - As sagas da exploração do urânio no Brasil, produzido por Núcleo Tramas 
– UFC, 2013, 65 min, https://www.youtube.com/watch?v=4sA_-ClFaZA.

https://www.youtube.com/watch?v=4sA_-ClFaZA
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SEGURANÇA  
NUCLEAR

Neste relatório, os autores adotaram a definição da AIEA de segurança física nuclear 
(security), a qual compreende “a prevenção, a detecção e a resposta a atos não 
autorizados, criminais ou intencionais, que envolvam ou estejam direcionados a 
materiais nucleares, outros materiais radioativos, instalações associadas ou serviços 
associados” e “a prevenção e a detecção e resposta a roubo, sabotagem, acesso não 
autorizado, transferência ilegal ou outros atos criminosos intencionais que envolvam 
material nuclear, outras substâncias radioativas ou suas instalações associadas”.246

Os materiais nucleares e radioativos apresentam desafios distintos. A AIEA define 
material nuclear como urânio-235, urânio-233, plutônio e combustível irradiado.247 
O urânio altamente enriquecido e o plutônio podem ser usados diretamente em 
dispositivos nucleares. A detonação de um mero dispositivo nuclear teria profundas 
consequências, tanto imediatas e quanto de longo prazo. Entre as mais imediatas, 
podemos destacar mortes e lesões, contaminação do meio ambiente e rupturas da 
ordem econômica, como, por exemplo, interrupção das atividades comerciais e das 
cadeias de suprimentos. Um único incidente nuclear também poderia gerar graves 
impactos de longo prazo nos segmentos industriais. A indústria nuclear seria a primeira 
vítima, já que um incidente nuclear geraria temor em relação à energia nuclear e 
também oposição a todas as atividades relacionadas ao setor, incluindo programas 
para usos pacíficos da energia nuclear.

Já os materiais radioativos apresentam um tipo diferente de risco. Alguns materiais – por 
exemplo, o cobalto-60, césio-137, irídio-192, estrôncio-90, amerício-241, califórnio-258, 
plutônio-238 e o rádio-226 – apresentam o risco de serem utilizados em dispositivos de 
dispersão radiológica (RDD) ou “bomba suja”,248 cuja magnitude e cujo impacto não 
podem ser comparados aos de um dispositivo explosivo nuclear. O número de vítimas 
imediatas e o tamanho do território contaminado seriam imensamente menores em 
caso de um incidente, mas haveria contaminação do território próximo, podendo, com 
isso, atingir inúmeras vítimas e também gerar efeito psicológico na sociedade. 

Além do uso indevido deliberado de material nuclear ou radioativo, existem riscos 
relacionados à segurança técnica (safety), isto é, a liberação de radioatividade devido 
a um acidente. Neste relatório, os autores utilizam a definição de segurança técnica 

246 IAEA, Nuclear Security Series Glossary Version 1.3 (Novembro de 2015), 18, http://www-ns.iaea.org/downloads/
security/nuclear-security-series-glossary-v1-3.pdf.

247 Ibid., 17.
248 Charles D. Ferguson, Tahseen Kazi, and Judith Perera, OP#11: Commercial Radioactive Sources: Surveying the 

Security Risks (Monterey, CA: CNS, 2003).

http://www-ns.iaea.org/downloads/security/nuclear-security-series-glossary-v1-3.pdf
http://www-ns.iaea.org/downloads/security/nuclear-security-series-glossary-v1-3.pdf
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nuclear da AIEA, que compreende “a obtenção de condições operacionais adequadas, 
a prevenção de acidentes ou a mitigação das consequências dos acidentes, gerando 
proteção dos trabalhadores, do público e do meio ambiente contra os riscos indevidos 
da radiação”.249

SITUAÇÃO DO SETOR NUCLEAR NO BRASIL

CENTRAL NUCLEAR DE ANGRA DOS REIS 

Em maio de 2018, a AIEA conduziu a revisão da segurança técnica operacional de longo 
prazo da central nuclear de Angra, a pedido da Eletronuclear. A equipe da Agência 
concentrou seus esforços no reator de Angra-1, que iniciou suas operações em 1985.250 
A usina possui uma licença operacional padrão, válida por 40 anos. Para prolongar a 
sua vida útil por mais 20 anos, até 2045, a Eletronuclear precisa requerer uma nova 
licença junto à CNEN. De acordo com a empresa, os preparativos para o requerimento 
da licença estão em andamento, e a Eletronuclear esperava entrar com o pedido até 
outubro de 2019. 

A equipe da AIEA concluiu que a usina adotou as medidas apropriadas para tratar 
do desgaste de componentes relevantes para a segurança técnica da instalação e 
reconheceu o apoio ativo dos gestores às atividades educacionais. Ao mesmo tempo, 
recomendou diversas medidas para o aprimoramento da segurança técnica, que 
incluíram, por exemplo, a avaliação e o gerenciamento eficaz do envelhecimento de 
estruturas e componentes ativos e de vida útil curta que fazem parte da avaliação de 
segurança técnica operacional de longo prazo; a implementação de um programa 
abrangente de qualificação ambiental; e a realização de análises periódicas abrangentes 
de segurança técnica.251 De acordo com a Eletronuclear, a empresa realiza análises 
periódicas de segurança em todo o seu sistema a cada 10 anos, tendo a última delas 
sido realizada em 2014; a próxima está prevista para 2024.

As características de segurança técnica da terceira unidade de Angra, ainda inacabada, 
têm sido objeto de intensos debates no Brasil.252 Críticos do projeto de segurança de 

249 IAEA, IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection (2007), p.133, https://
www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1290_web.pdf.

250 “IAEA Concludes Long-Term Operational Safety Review at Brazil’s Angra Nuclear Power Plant,” IAEA, acesso em 29 
de agosto de 2019, https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-concludes-long-term-operational-safety-
review-at-brazils-angra-nuclear-power-plant.

251 Ibid.
252 Chico Whitaker, “Brumadinho, Flamengo, Angra: e o Bom Senso?,” Folha de São Paulo, 5 de março de 2019, 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/03/brumadinho-flamengo-angra-e-o-bom-senso.shtml; Leonam dos 
Santos Guimarães, “Mais Luz na Questão Nuclear,” Folha de São Paulo, 19 de março de 2019, https://www1.folha.
uol.com.br/opiniao/2019/03/mais-luz-na-questao-nuclear.shtml; Chico Whitaker, “Angra 3, e o que Virá em 2018?,” 
Folha de São Paulo, 29 de janeiro de 2018, https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/01/1953760-angra-3-e-
o-que-vira-em-2018.shtml; “O Dilema de Angra 3,” Folha de São Paulo, 24 de novembro de 2018, https://www1.
folha.uol.com.br/opiniao/2018/11/o-dilema-de-angra-3.shtml; Leonam dos Santos Guimarães, Lúcio Ferrari, Jorge 
Mendes, “Segurança de Angra 3: Mitos e Verdades,” Clube de Engenharia, acesso em 4 de julho de 2018, http://
portalclubedeengenharia.org.br/2018/07/04/seguranca-de-angra-3-mitos-e-verdades/; Sidney Luiz Rabello, “Angra 
3: uma Usina Obsoleta e Insegura,” Jornal do Brasil, 26 de junho de 2019, https://www.jb.com.br/index.php?id=/
acervo/materia.php&cd_matia=923681&dinamico=1&preview=1.
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Angra-3 afirmam que, como 
o projeto foi desenvolvido na 
década de 1970, seus recursos 
de segurança são obsoletos 
para os dias de hoje.253 Sidney 
Luiz Rabello, engenheiro de 
segurança da CNEN, afirma, 
por exemplo, que Angra-3 não 
estará equipada para lidar 
com acidentes de grande 
complexidade e magnitude, 
tais como os ocorridos nas 
usinas nucleares de Three Mile 
Island, Chernobyl e Fukushima 
Daiichi.254

Os gestores da Eletronuclear 
opõem-se a essa crítica. 
Segundo eles, a CNEN concedeu as licenças para Angra-3, e o projeto é revisado 
regularmente de forma a incorporar mudanças nas normas e as lições aprendidas com 
a operação de Angra-2. Eles também apontam que existem planos de contingência 
para casos de acidentes graves, e que os aprendizados resultantes dos acidentes 
nucleares em Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima Daiichi foram integrados ao 
planejamento de segurança para Angra-3.255

Em 2011, por exemplo, a Eletronuclear formou um grupo técnico e começou a 
desenvolver um plano especial para incorporar as lições aprendidas com o desastre 
nuclear no Japão ocorrido em março daquele ano. O plano durou até 2015. Em primeiro 
lugar, o grupo reavaliou os riscos e as ameaças à segurança técnica associados a 
desastres naturais. Mais especificamente, procurou melhorar a prevenção de 
deslizamentos de terra nas áreas próximas às usinas, construindo mais blocos de 
contenção e ampliando o programa de monitoramento da estabilidade das encostas. 
Os estudos da Eletronuclear também contemplaram os cenários mais críticos, com 
a ocorrência de terremotos e inundações causadas por fortes chuvas, e concluíram 
que a infraestrutura existente seria capaz de corresponder a esses eventos. O 
plano também contemplava cenários de ondas de grandes proporções, causadas 
por furacões, e a ocorrência de tornados e recomendava medidas específicas para 
melhoria da estrutura de proteção existente e dos equipamentos.

Em segundo lugar, o plano estabelecia um pacote de atualizações das estruturas, 
sistemas e equipamentos existentes a fim de aprimorar as medidas de resposta 
em caso de acidente, incluindo o uso de equipamentos portáteis (geradores de 
eletricidade, por exemplo) para resfriar os reatores em caso de danos aos mecanismos 

253 Whitaker, “Brumadinho, Flamengo, Angra”; Rabello, “Angra 3.
254 Rabello, “Angra 3”.
255 Guimarães, Ferrari, Mendes, “Segurança de Angra 3”.

Usinas de Angra-1 e Angra-2 (Foto: Saulo Cruz, Ministério de Minas e 
Energia, CC BY-NC 2.0)
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de segurança causados por desastres naturais e a adoção de sistemas de confinamento 
de materiais radioativos dentro da usina, em caso de acidente. Por fim, a Eletronuclear 
decidiu adotar medidas para melhorar a infraestrutura para a execução de seus planos 
de emergência, como a criação de novas rotas para o deslocamento de pessoal e o 
transporte de equipamentos por vias terrestre e marítima.256

Em fevereiro de 2018, a Eletronuclear anunciou a conclusão de um estudo que 
descrevia as melhorias de segurança adotadas no projeto de Angra-3, dentre as quais 
a digitalização das operações da sala de controle. (Vide “Segurança Cibernética” em 
“2 – Governança e Accountability.”)257

Em termos da proteção física, o complexo de Angra enfrenta dois tipos de 
vulnerabilidades: os riscos inerentes a qualquer instalação nuclear e os riscos 
específicos da central de Angra devido à sua localização. O risco mais significativo que 
qualquer usina nuclear enfrenta é um ataque que venha a prejudicar a segurança de 
suas operações. Por exemplo, um ataque à sala de comando do reator pode impedir 
que os técnicos da usina controlem a operação do reator; ou um corte intencional de 
energia elétrica pode desligar o sistema de resfriamento e levar ao derretimento do 
núcleo do reator.

A localização da central nuclear em Angra dos Reis, por sua vez, apresenta algumas 
vulnerabilidades de segurança que não são enfrentadas pela maioria das instalações 
nucleares. A região é propensa à violência urbana, visto que, nos últimos anos, a 
situação de segurança vem piorando devido à disponibilidade de armas de alto calibre 
e à reorganização dos mercados ilegais de drogas no entorno da usina. 

Entre 2017 e 2018, em três ocasiões, criminosos armados assaltaram caixas eletrônicos 
nas áreas residenciais destinadas aos trabalhadores da central nuclear (Vila Residencial 
de Prata Brava e Vila Residencial de Mambucaba). Embora os assaltos tenham ocorrido 
longe da usina em si, que é mais protegida do que a área residencial, e os criminosos 
tenham agido por motivações financeiras – e não por serem terroristas ou por terem 
qualquer outro tipo de motivação – o fato de eles não terem sido detidos e terem 
escapado pelo mar aponta vulnerabilidades de segurança presentes na região que 
abriga uma instalação nuclear.258

No início de 2018, os traficantes que controlam as comunidades vizinhas recusaram-

256 “Informação sobre a Situação do Plano de Resposta à Fukushima da Eletronuclear (atualizada em março de 2014)”, 
ABEN, acesso em 24 de outubro de 2019, http://www.aben.com.br/Arquivos/170/170.pdf; André Luiz Lopes Quadros, 
“Aprendizagem, Inovação e Comunicação: A Dinâmica Evolutiva de um Plano de Emergência Nuclear” (Tese de 
doutorado., UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 2014), 192-195; Eletronuclear, Relatório de Gestão do Exercício de 2014 (2015), 
56; Eletronuclear, Relatório de Gestão do Exercício de 2015 (2016), 29, 34.

257 “Eletronuclear Divulga Estudo sobre Melhorias de Segurança Feitas em Angra 3,” ABEN, acesso em 29 de agosto 
de 2019, http://www.aben.com.br/noticias/eletronuclear-divulga-estudo-sobre-melhorias-de-seguranca-feitas-em-
angra-3#noticia.

258 “Agência do Banco Santander É Assaltada na Vila Residencial de Mambucaba,” Eletronuclear, acesso em 25 de 
abril de 2018, http://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Ag%C3%AAncia-do-banco-Santander-
%C3%A9-assaltada-na-Vila-Residencial-de-Mambucaba.aspx; “Comunicado sobre Assalto a Agências Bancárias 
na Vila Residencial de Praia Brava,” Eletronuclear, acesso em 25 de abril de 2018, http://www.eletronuclear.gov.br/
Imprensae-Midias/Paginas/Comunicado-sobre-assalto-a-ag%C3%AAncias-banc%C3%A1rias-na-Vila-Residencial-
de-Praia-Brava.aspx; “Bancos da Central Nuclear de Angra e das Vilas Residenciais Suspendem Movimentação 
de Dinheiro,” Eletronuclear, acesso em 25 de abril de 2018, http://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/
Paginas/Bancos-dacentral-nuclear-de-Angra-e-das-vilas-residenciais-suspendem-movimenta%C3%A7%C3%A3o-
de-dinheiro.aspx.
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se a conceder acesso à equipe de manutenção da central nuclear às sirenes de 
emergência localizadas na comunidade do Frade, próxima ao complexo nuclear de 
Angra.259 Essas sirenes são indispensáveis para informar os moradores sobre situações 
de emergência. Posteriormente, a equipe de Angra teve acesso aos equipamentos e 
realizou a manutenção necessária. 

Em fevereiro de 2018, Fernando Jordão, prefeito de Angra dos Reis, ameaçou parar 
a operação das usinas se o governo federal não mobilizasse a Força de Segurança 
Nacional e o Exército para que protegessem a instalação.260 Em maio, uma greve de 
caminhoneiros levou Jordão a declarar estado de emergência em Angra dos Reis. 
Em agosto, o prefeito declarou estado de emergência novamente devido à violência 
iniciada por disputas entre facções de vendas de droga na região. Jordão exigiu 
intervenção federal e alertou que a central nuclear poderia ser obrigada a fechar.261

MATERIAIS NUCLEARES E RADIOATIVOS

O Brasil possui material nuclear em algumas poucas instalações. Materiais radioativos, 
por sua vez, podem ser encontrados nas mais diversas instalações e locais, pois são 
amplamente utilizados em pesquisas nucleares, na área médica, nos setores agrícola 
e de alimentos e em outros segmentos industriais. 

No Brasil, as instalações que usam ou produzem material nuclear e/ou radioativo 
são operadas por órgãos militares (Marinha) e civis. As instalações da Marinha são 
concebidas de tal forma que acabam tendo maior proteção que as instalações civis. 
Já unidades públicas, como hospitais e universidades, são projetadas para que a 
população tenha livre acesso.262

A base de dados CNS Global Incidents and Trafficking Database lista quatro incidentes 
envolvendo material radioativo no Brasil entre 2013 e 2017. No dia 4 de dezembro de 2013, 
a polícia apreendeu 22 tambores com material médico radioativo armazenados em uma 
empresa de transporte marítimo em São Paulo. O administrador da empresa foi preso 
e acusado de posse ilegal de substâncias tóxicas. Em 7 de fevereiro de 2014, a Defesa 
Civil encontrou uma fonte radioativa (césio-137) em um prédio industrial abandonado em 
Cuiabá. No dia 9 de junho de 2014, a CNEN foi chamada para coletar frascos descartados 
contendo irídio-125 no Instituto Nacional do Câncer – Hospital do Câncer III. Em 19 de 
maio de 2015, uma embalagem plástica contendo uma fonte radioativa (molibdênio) foi 
roubada perto da cidade de Carazinho. A fonte, usada para fins de diagnóstico na área 
médica, era um produto do IPEN destinado ao Hospital de Caridade de Ijuí.263

259 Giselle Ouchana, “Tráfico Impede o Acionamento de Sirenes de Usina de Angra,” O Globo, 3 de janeiro de 
2018,Acesso em 29 de agosto de 2019, https://oglobo.globo.com/rio/trafico-impede-acionamento-de-sirenes-de-
usina-deangra-22248638.

260 “Prefeito de Angra Ameaça Pedir Desligamento de Usinas,” Angra News, 8 de fevereiro de 2018, acesso em 29 de 
agosto de 2019, http://angranews.com.br/prefeito-de-angra-ameaca-pedir-desligamento-de-usinas/.

261 Ibid.
262 As normas da CNEN para segurança técnica e física não distinguem as instalações entre civis e militares. A 

distinção das regras é feita em termos do material utilizado ou produzido, diferenciando as instalações entre 
nucleares e radioativas.

263 Shea Cotton, Sam Meyer, Anne Pellegrino, CNS Global Incidents and Trafficking Database – 2017 Annual Report, 
(Nuclear Threat Initiative – CNS, 2018), 14.
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Não há, no entanto, casos conhecidos de tráfico de material nuclear no Brasil. 

O transporte de substâncias perigosas e de valor, como materiais nucleares e radioativos, 
apresenta, por si só, possíveis riscos tanto à segurança técnica (safety) quanto à 
segurança física (security). Além disso, a implementação insuficiente de requisitos 
regulatórios e a adoção de procedimentos logísticos descoordenados provocam ainda 
mais vulnerabilidades. Em 2004, em pelo menos duas ocasiões, navios com urânio 
enriquecido que chegavam do exterior tentaram atracar no Porto de Salvador para 

coletar urânio extraído de Caetité sem o 
consentimento prévio das autoridades 
reguladoras. 

Na primeira ocasião, em janeiro de 2004, 
o navio dinamarquês Jens Munk ancorou 
no porto de Salvador com 40 toneladas de 
urânio enriquecido, cujo destino final era 
o porto do Rio de Janeiro. Em Salvador, o 
navio seria carregado com 113 toneladas 
de U3O8 de Caetité, que seriam, então, 
enviadas ao Canadá para conversão em UF6 
e enriquecimento. Embora a INB possuísse 
licenças para o transporte de urânio 
enriquecido do Canadá para o Rio e para 
a transferência de yellowcake de Caetité 
para Salvador,264 a empresa não possuía 
os documentos que autorizariam um 
navio com urânio enriquecido a atracar no 
porto de Salvador para realizar a operação 
combinada. De acordo com o Relatório 
sobre Fiscalização e Segurança Nuclear 
elaborado pelo relator da Comissão de 
Meio Ambiente da Câmara dos Deputados 
em 2006, nem a Marinha nem o Ibama 
tinham conhecimento prévio de que o 

navio ancorado em Salvador carregava urânio enriquecido. Quando o Ibama tomou 
conhecimento do fato, proibiu o navio de atracar no porto. A INB alegou ter tomado 
uma medida excepcional que não se repetiria. Após negociar com a INB, o Ibama 
permitiu que o navio atracasse e fosse carregado com yellowcake. O Ministério 
Público Federal, por sua vez, exigiu que o Ibama tomasse medidas para conter os 
riscos envolvidos no transporte de carga radioativa na Baía de Todos os Santos, onde 
está localizado o Porto de Salvador.265

264 Licenças de Operação 366/2004 e 368/2004, respectivamente. “Nota de Esclarecimento sobre o Transporte de 
Urânio em Território Brasileiro,” Ministério do Meio Ambiente, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.mma.
gov.br/informma/item/1718-nota-de-esclarecimento-sobre-o-transporte-de-uranio-em-territorio-brasileiro.html.

265 Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Relator: Edson Duarte, Relatório do Grupo de 
Trabalho Fiscalização e Segurança Nuclear, Câmara dos Deputados (2006), 129-30.

O transporte de 
substâncias perigosas 
e de valor, como 
materiais nucleares e 
radioativos, apresenta, 
por si só, possíveis 
riscos tanto à segurança 
técnica (safety) quanto 
à segurança física 
(security). Além disso, 
a implementação 
insuficiente de 
requisitos regulatórios 
e a adoção de 
procedimentos logísticos 
descoordenados 
provocam ainda mais 
vulnerabilidades.
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Apesar dos compromissos firmados pela INB perante o Ibama, a empresa tentou, 
novamente, realizar uma operação combinada seis meses depois, em setembro de 
2004. Na ocasião, o Ibama multou a INB em R$ 1 milhão, segundo recomendação do 
Ministério Público Federal. O gerente executivo do Ibama, Julio Rocha, afirmou que a 
carga representaria riscos para a Baía de Todos os Santos, uma área de preservação 
ambiental protegida pela legislação brasileira. Em novembro de 2004, a autoridade 
reguladora ambiental proibiu qualquer forma de operação combinada que envolvesse 
cargas de urânio no porto de Salvador.266

O relator da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados expressou sua 
preocupação com esses dois eventos, tendo em vista que os navios envolvidos eram 
de propriedade da empresa dinamarquesa J. Poulsen Shipping A/S, que conta com 
um histórico polêmico em questões de segurança. Antes do ocorrido, em fevereiro 
de 2003, um navio semelhante ao Jens Munk havia afundado no Mediterrâneo. Além 
disso, outros navios da empresa haviam transportado armamentos para a África do 
Sul, descumprindo o embargo da ONU em vigor nas décadas de 1970 e 1980.267

Em pelo menos dois outros episódios, houve descoordenação na logística de 
transporte de carga radioativa. Em maio de 2008, uma carga de 175 toneladas de 
yellowcake, proveniente de Caetité, teve que esperar por quatro dias em um local 
inadequado de armazenamento, pois o navio que faria o transporte da carga não pôde 
atracar no porto de Salvador. Um outro navio havia tido problemas no carregamento 
de carga e atrasou as operações no porto. Por motivo de segurança, a operadora do 
terminal portuário não recebeu a carga de urânio, que teve que ser transferida para 
as instalações da transportadora, desprovidas de procedimentos específicos para 
manipular carga radioativa. O jornal local A Tarde informou que a carga de urânio 
havia sido armazenada ao ar livre e não havia sido separada de outros contêineres, 
e que o local contava com apenas dois agentes de segurança em cada turno.268 
Nenhum incidente ou acidente foi reportado, e o carregamento foi realizado uma vez 
permitido pelos operadores do porto. De acordo com representantes da INB, a carga 
foi inspecionada e auferida antes do embarque para se certificar de que nenhum 
material havia sido desviado. A Polícia Federal acompanhou a operação no porto.269

No segundo incidente, uma carga de 178 toneladas de concentrado de urânio com 
destino à França teve que retornar a Caetité porque os requisitos de transporte não 
foram atendidos. A carga deixou Caetité em 12 de julho de 2012. No meio da viagem 
a Salvador, a INB constatou que a transportadora não havia notificado o Ministério 
de Ecologia e Desenvolvimento Sustentável e o Ministério de Energia da França 
com antecedência mínima de 15 dias, conforme exigido pela lei francesa. A empresa 
decidiu interromper a viagem em Feira de Santana, em um batalhão da polícia militar, 

266 Duarte, Relatório do GT Fiscalização e Segurança Nuclear, 130.
267 Ibid., 131-132.
268 Adilson Fonsêca, “Carga de Urânio É Armazenada sem Seguir Normas de Segurança,” Jornal A Tarde, 18 de maio 

de 2008, 2008, acesso em 29 de agosto de 2019, https://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1249799-carga-
de-uranio-e-armazenada-sem-seguir-normas-de-seguranca.

269 Danile Rebouças, “Urânio Finalmente Deixa o Porto e Vai para o Canadá,” Jornal A Tarde, 18 de maio de 2008, 
acesso em 29 de agosto de 2019, https://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1289757-uranio-finalmente-
deixa-o-porto-e-vai-para-o-canada.
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a apenas 100 km de Salvador, e depois retornar a Caetité, a 630 km de Salvador, para 
aguardar a devida autorização. Na ocasião, a autorização de embarque seria emitida 
apenas em 20 de julho, por isso ficou decidido que a carga voltaria para Caetité.270 A 
Polícia Rodoviária Federal acompanhou o transporte em todas as rotas.271

O aumento da criminalidade no Brasil é outro fator preocupante que afeta a 
segurança do material nuclear durante o transporte. Em março de 2019, um comboio 
de caminhões que transportavam combustível nuclear de Resende para a usina 
nuclear de Angra foi alvo de disparos de fuzil ao passar pela localidade do Frade. 
Localizado a 12 km da usina nuclear de Angra, o local agora é dominado por um 
grupo de traficantes. A Polícia Rodoviária Federal que escoltava o comboio trocou 
tiros com os integrantes do grupo.272 Em seu comunicado oficial, a Eletronuclear 
afirmou que os caminhões que transportavam o combustível nuclear não eram o 
alvo e que “alguns bandidos, assustados com o forte aparato policial, chegaram a 
efetuar disparos contra a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais revidaram, 
mas não houve feridos ou danos materiais”. A Eletronuclear reiterou que, mesmo 
que os contêineres de metal contendo combustível nuclear tivessem sido perfurados 
pelas balas, não haveria nenhum incidente radioativo, uma vez que o “urânio contido 
em um elemento combustível está em estado natural” e possui “o mesmo nível de 
radioatividade encontrado na natureza”.273

O Brasil também enfrenta vulnerabilidades relacionadas à gestão do manuseio de 
fontes radioativas seladas. Um exemplo recente evidencia os desafios específicos para 
o descarte seguro de fontes radiológicas usadas. O Hospital Evangélico de Dourados 
mantém diversas fontes radiológicas fora de uso contendo Cs-137 que precisam ser 
descartadas. No passado, o hospital tinha um acordo com o Centro de Tratamento de 
Câncer de Dourados (CTCD), segundo o qual o Centro realizaria o descarte de fontes 
radiológicas fora de uso em favor do Hospital Evangélico. O impasse surgiu depois que 
o CTCD não obteve licença do órgão regulador (a CNEN) para manuseio de material 
radioativo, já que legislação brasileira proíbe que duas empresas situadas no mesmo 
local manipulem material radioativo. Sem a licença da CNEN, o CTCD não poderia 
transportar fontes radiológicas usadas para descarte seguro em outro local. Em 2017, 
o Ministério Público Federal abriu uma investigação sobre o risco de um incidente 
radiológico em Dourados.274 Nessa agenda, o fato de a CNEN não possuir autoridade 
legal nem infraestrutura adequada para realizar a coleta de fontes radioativas fora de 

270 Celso Calheiros, “Carga de Urânio Vai e Volta pelas Estradas da Bahia,” O Eco, 18 de julho de 2012, acesso em 29 de 
agosto de 2019, https://www.oeco.org.br/noticias/26257-carga-de-uranio-de-caitite-vai-e-volta-pelas-estradas-da-
bahia/.

271 “Cento e Setenta e Oito Toneladas de Urânio Ficam Retidas na Bahia,” G1, 13 de julho de 2012, acesso em 29 de 
agosto de 2019, http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/07/cento-e-setenta-e-oito-toneladas-de-uranio-ficam-
retidas-na-bahia.html.

272 Dom Phillips, “Brazilian Drug Gang Opens Fire on Convoy of Trucks Carrying Nuclear Fuel,” The Guardian, 20 de 
março de 2019, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/brazilian-drug-
gang-opens-fire-on-convoy-of-trucks-carrying-nuclear-fuel.

273 “Esclarecimento da Eletronuclear sobre Incidente Envolvendo Transporte de Combustível,” Eletronuclear, acesso 
em 29 de agosto de 2019, https://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Esclarecimento-da-
Eletronuclear-sobre-incidente-envolvendo-transporte-de-combust%C3%ADvel.aspx.

274 “Procuradoria Abre Inquérito sobre Depósito Radioativo em Dourados,” IPEN, acesso em 29 de agosto de 2019, 
https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=40&campo=8112.
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uso em todo o Brasil, um país de dimensões continentais, é outro fator preocupante. 
(Vide “Gestão de Rejeitos Radioativos e Combustível Nuclear Usado” em “2 – Governança 
e Accountability.”)

Tanto instalações militares quanto civis que manuseiam material nuclear também 
estão teoricamente vulneráveis à ameaça interna.275 Todos os casos de roubo de 
material nuclear com repercussão internacional (casos em que o Brasil não esteve 
envolvido) contavam com o envolvimento direto ou com a ajuda de pessoas 
internamente envolvidas nas operações. Esses profissionais que lidam com materiais 
nucleares agem sob diferentes tipos de motivação: podem sofrer chantagem e 
serem pressionados a facilitar o acesso não autorizado aos materiais ou, insatisfeitos 
com determinadas situações, podem tentar desviar materiais nucleares para fins de 
ganho financeiro.276

A GOVERNANÇA DA SEGURANÇA NUCLEAR

O Brasil possui uma estrutura legislativa e reguladora abrangente para o gerenciamento 
de materiais nucleares e radioativos. Tradicionalmente, os órgãos reguladores e as 
organizações nucleares enfocaram os aspectos relativos à segurança técnica (safety), 
mas, nos últimos anos, o Brasil vem tomando medidas para intensificar sua estrutura 
na área de segurança física (security). 

GSI

No nível político, o Sipron, sob a alçada do GSI, supervisiona a segurança técnica e a 
segurança física de todo o setor nuclear do Brasil. A ideia de “proteção” que define o 
marco legal277 do trabalho do Sipron abrange disposições referentes tanto à segurança 
física quanto à técnica, que se fundem na mesma estrutura institucional sem uma 
diferenciação explícita. Nesse sentido, as responsabilidades são amplamente definidas, 
pois o Sipron visa “proteger” um conjunto diversificado de entes, abarcando desde 
informações, tecnologia e instalações nucleares até as pessoas e o meio ambiente. 

Dentro da estrutura de Sipron, dois órgãos de tomada de decisão dedicam-se 
exclusivamente à segurança física. O Comitê de Articulação nas Áreas de Segurança 
e Logística do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro data de 2012278 e é 
pensado como um instrumento para coordenar as ações com o objetivo de “mitigar 
e neutralizar atividades que impeçam ou dificultem o funcionamento de instalações 
nucleares e o transporte de material nuclear e de equipamentos sensíveis para o 
Programa Nuclear Brasileiro” e “prevenir e evitar a ingerência, nas atividades do 

275 Matthew Bunn and Scott Douglas Sagan, Insider Threats (Ithaca: Cornell University Press, 2016); Matthew Bunn 
and Scott D. Sagan, A Worst Practices Guide to Insider Threats: Lessons from Past Mistakes (Cambridge, Mass.: 
American Academy of Arts and Sciences, 2014).

276 Matthew Bunn and Scott D. Sagan, A Worst Practices Guide to Insider Threats: Lessons from Past Mistakes, 
American Academy of Arts and Sciences, 2014.

277 Presidência da República, Decreto no. 9.668, de 2 de janeiro de 2019. Presidência da República, 2 de janeiro de 2019.
278 GSI, Portaria No. 31, de 26 de Março de 2012, Diário Oficial da União, 27 de março de 2012.
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Programa Nuclear Brasileiro, 
de órgãos, organizações 
ou entidades que não 
tenham competência 
legal para interferir nas 
atividades nucleares do 
País.”279 Em junho de 2019, 
o GSI criou um novo comitê 
especificamente centrado 
na coordenação de ações 
de resposta a incidentes 
relacionados à segurança 
física em Angra dos Reis, 
que incluem, por exemplo, 
a avaliação de ameaças 
e riscos que afetem a 
segurança das usinas.280

A maioria das avaliações 
de ameaças relacionadas 

à segurança nuclear são realizadas pela Agência Brasileira de Inteligência, uma 
estrutura que está fora da competência do Sipron e que está envolvida em outros 
setores além do nuclear. Atualmente, a Abin lida também com os controles de 
exportação de bens sensíveis (por meio da Comissão Interministerial de Controle 
de Exportação de Bens Sensíveis), que adota princípios de não-proliferação na 
avaliação de ameaças e riscos.281 Além disso, a Abin foi a responsável pela elaboração 
de um relatório de avaliação de ameaças ao complexo de mineração de urânio em 
Caetité em 2010. A metodologia que o órgão de inteligência emprega em seus 
relatórios sobre ameaças engloba a proteção f ísica, a proteção de sistemas de 
informação, a gestão de pessoal e serviços essenciais, além de avaliar a existência 
de ameaças, vulnerabilidades nos sistemas de segurança e seus possíveis impactos 
negativos.282 A Abin também atua em ações antiterrorismo. Altos funcionários 
da equipe de segurança nuclear da CNEN vêm buscando introduzir novos tipos 
de ameaças, como ataques cibernéticos, aéreos e de longa distância, nessas 
avaliações nacionais.283

O restante da estrutura, do planejamento e das atividades conduzidas pelo Sipron 
lida com “resposta a situações de emergência”. A estrutura (centro de emergência, 

279 Presidência da República, Decreto no. 9.865, de 27 de junho de 2019. Presidência da República, 27 de junho de 2019.
280 Presidência da República, Decreto no. 9.865, de 27 de junho de 2019. Presidência da República, 27 de junho de 2019.
281 “Não-Proliferação,” ABIN, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.abin.gov.br/atuacao/areas-prioritarias/nao-

proliferacao/.
282 “Avaliação de Riscos,” ABIN, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.abin.gov.br/atuacao/produtos/avaliacoes-

de-riscos/.
283 Renato L. A. Tavares, “Physical Protection of Brazilian Nuclear Material and Facilities: Challenges and Actions” 

(apresentação de power-point, 60 Years of IEA-R1, International Workshop on Utilization of Research Reactors, 
IPEN, São Paulo, SP, 30 de novembro de 2017.)

Defesa química, biológica e radiológica (Foto: Exército Brasileiro /  
CC BY-NC-SA 2.0)
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planos de emergência, treinamento etc.) estabelecida ao longo dos anos enfatiza 
particularmente as “situações de emergência nuclear”, notadamente as que atingem 
as instalações de Angra (usinas nucleares) e de Resende (enriquecimento e fabricação 
de combustíveis). Os riscos à segurança física e à segurança técnica podem se 
enquadrar na mesma categoria de “resposta a emergências”.284

CNEN

Como a principal reguladora do setor nuclear, a CNEN define os parâmetros de 
segurança f ísica e segurança técnica no setor nuclear. Por um lado, as normas 
de segurança técnica são mais numerosas e são constantemente revisadas pela 
Comissão. 

Por outro, a estrutura normativa de segurança 
f ísica nuclear ainda exige reformas de grandes 
dimensões, que estão em curso no âmbito 
da CNEN. Segundo dirigentes das divisões de 
segurança nuclear da Comissão, historicamente, 
a referência primordial dessas normas foram as 
usinas nucleares, que exigem disposições mais 
rigorosas e que abrangem o maior número de 
situações. 

Nesse contexto, a CNEN está conduzindo uma 
transformação regulatória em direção a uma 
abordagem gradual em relação às normas de 
segurança física nuclear, que são adaptadas a 
determinadas instalações ou atividades, de acordo 
com suas necessidades específicas de segurança 
nuclear.285 Em novembro de 2019, a CNEN passou a 
adotar um novo conjunto de normas em segurança 
física nuclear, que as divide em três áreas: proteção 
física de unidades operacionais da área nuclear 
(NE 2.01), proteção física de materiais e instalações 
nucleares (NN 2.01) e proteção física de fontes 
radioativas e instalações radiativas associadas 
(NN 2.06). A nova norma sobre segurança física de 
instalações nucleares contém disposições sobre a 
mitigação de ameaças internas.

A CNEN também é responsável pelas inspeções que verificam se os operadores nucleares 
estão em conformidade com os termos de referência relativos à segurança física e 
segurança técnica. Embora a CNEN, tenha conseguido, nos últimos anos, cumprir com 
a tarefa de verificar os níveis de segurança nuclear exigidos, existem dois problemas 

284 “Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro”, GSI, acesso em 24 de outubro de 2019, http://gsi.gov.br/
sipron-1/sipron.

285 Tavares, “Physical Protection of Brazilian Nuclear Materials and Facilities”.
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que podem prejudicar a sua performance: a falta de recursos humanos e a alocação 
insuficiente de orçamento, num momento em que há tendência de crescimento do 
setor nuclear, que agora conta com cerca de 2.300 instalações nucleares e radioativas. 
(Vide “Recursos Humanos e Capacitação” em “2 – Governança e Accountability.”) 

OUTRAS AÇÕES

Desde a década de 1990, o Brasil vem fortalecendo seus procedimentos e práticas 
de segurança nuclear e mitigando possíveis riscos. Como exemplo disso, o 
setor nuclear brasileiro converteu todos os seus reatores de pesquisa de urânio 
altamente enriquecido em urânio de baixo enriquecimento, e repatriou todos os 
elementos combustíveis de urânio altamente enriquecido de origem estrangeira 
para o país fornecedor.286

Em 2014, aprovou novos regulamentos para o transporte de fontes radioativas e 
nucleares e, em 2017, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou um projeto de 
lei para o monitoramento de cargas radioativas e nucleares no país.287

A CNEN e a Sipron, por sua vez, estão atuando em conjunto com outros parceiros 
para oferecer, numa base regular, seminários, oficinas e eventos de treinamento para 
instalações que manipulam materiais nucleares e radiológicos e para promover a 
cultura de segurança física nuclear. De acordo com a CNEN, quase 450 profissionais 
receberam treinamento em segurança física nuclear nos últimos dez anos.288 Essas 
atividades visam mitigar uma série de desafios que impactam não só à segurança 
física, mas também a segurança técnica, como o tratamento de emergências e 
acidentes e violações à segurança e ao acesso das instalações.

Em exercícios de emergência e em caso de emergências concretas, o Sipron agora 
está a cargo das medidas de segurança física e técnica, integrando o trabalho das 
instalações nucleares e radioativas com as das forças de defesa nacionais e regionais 
(como as defesas civis municipais e estaduais). Os exercícios de emergência são 
realizados uma vez por ano, no mínimo.289

Após o acidente na estação nuclear de Fukushima Daiichi, o Brasil também decidiu 
adaptar os planos externos de emergência implementados pelas autoridades 
federais e locais (como, por exemplo, o Sipron, as Forças Armadas e a defesa civil) 
nas áreas vizinhas ao complexo nuclear de Angra. Essas simulações de acidentes 
passaram a considerar cenários de dispersão de nuvem radioativa, por exemplo, o 
que introduziu novas ações, tanto fora quanto em campo, como o monitoramento 
do ambiente e utilização de novas técnicas, incluindo o uso do software ARGOS 

286 Sara Z. Kutchesfahani, Kelsey Davenport and Erin Connolly, The Nuclear Security Summits: An Overview of State 
Actions to Curb Nuclear Terrorism 2010–2016 (Washington, D.C.: Arms Control Association, 2018); Linardi, O IPEN 
e a Inovação Tecnológica; Laércio Vinhas, Rajendra Saxena, Roberto Frajndlich, “60 Years of IEA-R1” (Roundtable 
presentation, 60 Years of IEA-R1, International Workshop on Utilization of Reasearch Reactors, IPEN, São Paulo, SP, 
11 de novembro de 2017).

287 Kuntchesfahani, Davenport, Connolly, The Nuclear Security Summits, 26.
288 Tavares, “Physical Protection of Brazilian Nuclear Materials and Facilities”.
289 Ibid.
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para a medição da dispersão da nuvem com base em dados meteorológicos. Os 
planos pós-Fukushima também passaram a considerar o uso de rotas marítimas 
para evacuar a população local e a implementar a divisão das áreas no entorno em 
duas partes, ajudando a redistribuir responsabilidades entre o Exército e a Marinha 
na preparação para emergências.290

No nível regional, por sua vez, o Brasil coopera com seus parceiros no Mercado Comum 
do Sul (Mercosul) para prevenir, detectar e responder à ameaça do tráfico ilícito de 
materiais nucleares e radioativos.291

Segundo a CNEN, todas as instalações nucleares no Brasil possuem planos e 
procedimentos de segurança f ísica e técnica 
aprovados pela Comissão.292 Os planos de proteção 
f ísica, inclusive, fazem parte do processo de 
licenciamento de todas as instalações nucleares 
no Brasil, e os seus procedimentos seguem 
as normas estabelecidas pela CNEN e pela 
AIEA (particularmente a norma INFCIRC/225). 
Além disso, os operadores nucleares realizam 
treinamentos e exercícios periódicos, específ icos 
para cada instalação, além de cooperarem em 
questões relacionadas à segurança nuclear 
junto a parceiros internacionais, como a AIEA e 
universidades estrangeiras. 

Nas instalações da INB, por exemplo, o 
sistema conta com alarmes de detecção e 
invasão (ao longo do perímetro e nos portões), 
monitoramento de possíveis intrusos (vigilância 
por vídeo, rondas eletrônicas, iluminação em 
zonas isoladas) e controle de acesso de pessoal, 
material, equipamentos e veículos. Além disso, 
gestores da INB realizam reuniões periódicas 
internas para compartilhar informações sobre incidentes. O compartilhamento de 
informações sobre incidentes também ocorre em uma plataforma online – a INB 
Online – que permite que qualquer funcionário da INB faça perguntas interativas. A 
INB também mantém um sistema de alertas internos. A empresa também elaborou 
um manual sobre cultura de segurança interna e realiza treinamentos anuais 
obrigatórios. Seus funcionários, além disso, participam de seminários externos.

A usina nuclear de Angra conta com sistemas semelhantes de proteção física e 
controle de acesso de pessoal, materiais, equipamentos e veículos. Toda a instalação 
e as dependências do entorno são divididas em diferentes zonas de segurança, 

290 Quadros, “Aprendizagem, Inovação e Comunicação”, 192-195; Dalaqua, “Átomos e Democracia”, 305-311.
291 “Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai se Reúnem para Tratar do Combate ao Tráfico Ilícito de Material Nuclear,” 

CNEN, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.cnen.gov.br/ultimas-noticias/344-argentina-brasil-paraguai-
euruguai-se-reunem-para-tratar-do-combate-ao-trafico-ilicito-de-material-nuclear.

292 Tavares, “Physical Protection of Brazilian Nuclear Materials and Facilities.
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dependendo do nível de proteção exigido, e a Eletronuclear realiza reuniões diárias 
para discutir questões operacionais.

As instalações da Marinha adotam medidas semelhantes.

Na área de pesquisa e desenvolvimento, a principal instituição de pesquisa do setor 
nuclear no Brasil, o IPEN, instituiu o cargo de oficial de segurança física nuclear 
(security) e está ativamente engajada no treinamento de operadores nucleares, 
pesquisadores e estudantes de todo o Brasil. Por fim, as universidades que formam 
a próxima geração de profissionais do setor nuclear passaram a incluir a segurança 
nuclear em sua grade curricular, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/
COPPE) sendo a pioneira.
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SEGURANÇA  
CIBERNÉTICA

SITUAÇÃO DO SETOR 

O crescimento dos crimes cibernéticos no Brasil é impressionante. Somente nesta 
década, os incidentes cibernéticos aumentaram de 399.515 em 2010 para 833.775 
em 2017, com o maior índice registrado em 2014, quando foram relatados mais de 
1 milhão de incidentes.293 Em 2018, o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes 
Cibernéticos do Governo teve de lidar com 15.300 notificações e 9.600 incidentes.294 A 
Symantec, uma das maiores empresas de segurança cibernética do mundo, classifica 
o Brasil como o 10º país mais atingido por ataques cibernéticos no mundo.295 A maioria 
dos crimes cibernéticos no Brasil envolve fraudes bancárias e crimes relacionados a 
conteúdo, tais como racismo e pornografia infantil em redes sociais. Outras ameaças 
cibernéticas mundiais envolvem violações de direitos autorais e marcas comerciais, 
crimes contra empresas e negócios, terrorismo cibernético, guerra cibernética, ataques 
contra infraestruturas críticas, espionagem cibernética e hacktivismo. 

Embora, até o momento, não haja relatos de ataques ou incidentes cibernéticos em 
instalações nucleares brasileiras,296 a segurança cibernética nessas unidades deve ser 
levada a sério. Recentes ataques cibernéticos intencionais contra unidades nucleares 
no mundo revelaram a vulnerabilidade dessas instalações a ameaças digitais.297 Tais 
eventos podem gerar incertezas, criar instabilidades no mercado, resultar em roubo 
de informações confidenciais ou valiosas, anteceder ataques futuros ou, em cenários 
extremos, provocar a interrupção do curso normal das operações de uma instalação 
nuclear ou até mesmo sua sabotagem.298 Os dados eletrônicos no setor nuclear 
tornaram-se mais vulneráveis a ações cibernéticas hostis, à medida que instalações 
digitalizaram seus sistemas de controle, aumentaram a conectividade com redes 

293 CERT.br, Estatísticas dos Incidentes Reportados ao CERT.br (Total de Incidentes Reportados ao CERT.br por Ano), 
acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.cert.br/stats/incidentes/.

294 CIRTGov, CTIRGov em Números, acesso em 29 de outubro de 2019, https://emnumeros.ctir.gov.br/.
295 Symantec, Internet Security Threat Report – Government (Mountain View, CA: Symantec Corporation, 2016).
296 Gustavo Diniz, Robert Muggah, Misha Glenny, Deconstructing Cyber Security in Brazil: Threats and Responses 

(Igarapé Institute, 2014).
297 Para uma lista dos incidentes cibernéticos ocorridos em instalações nucleares em outros países, vide Alexandra 

Van Dine, Michael Assante, Page Stoutland, Outpacing Cyber Threats: Priorities for Cybersecurity at Nuclear 
Facilities (Nuclear Threat Initiative, 2016), 31-32.

298 Caroline Baylon, Roger Brunt, David Livingstone, Cyber Security at Civil Nuclear Facilities: Understanding the Risks 
(London: Chatham House, 2015), 6-7.

https://www.cert.br/stats/incidentes/
https://emnumeros.ctir.gov.br/
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externas e passaram a utilizar sistemas operacionais comerciais difundidos. Dentre as 
ameaças cibernéticas para o setor nuclear, estão, por exemplo, as ações conduzidas 
por meio de ferramentas automatizadas de ataques cibernéticos.299

Ironicamente, no Brasil, infraestruturas nucleares mais antigas estão mais protegidas 
contra riscos cibernéticos. As duas usinas nucleares em operação, Angra-1 e Angra-2, 
datam do final da década de 1970 e início da década de 1980, quando usavam, em 
sua maioria, sistemas analógicos – ou seja, sistemas físicos executavam as tarefas 
computacionais. Embora naquela época a maioria dos sistemas não contasse com 
projetos que previssem recursos de segurança cibernética, qualquer dano à operação 
exigiria uma mudança física na disposição dos circuitos, em vez de alterações na 
programação.300

No entanto, o ambiente 
cibernético das usinas 
nucleares está mudando 
rapidamente. Os sistemas 
de controle nos dois reatores 
de Angra passaram por um 
processo de digitalização 
gradual nos últimos anos.301 
Também está prevista a 
digitalização integral da usina 
nuclear de Angra-3.302 Com 
tais modificações, os sistemas 
digitalizados passam a ser 
suscetíveis a modificações 
externas e aos ataques 
cibernéticos. Um ambiente 
mais vulnerável para sistemas 
de instrumentação e controle 

(I&C) poderia resultar, por exemplo, na interceptação e modificação de dados eletrônicos 
e no comprometimento da integridade das informações. Outro cenário possível seria 
o bloqueio parcial ou total das linhas de transmissão de dados, podendo provocar o 
desligamento dos sistemas nas usinas nucleares.303

Especialistas da indústria afirmam que as usinas nucleares são protegidas por 
“isolamento” porque seus sistemas de I&C, o núcleo operacional da instalação, são 
air-gapped, ou seja, não estão conectados a nenhuma rede externa, como a Internet. 
No entanto, outras portas de conexão indireta à Internet, cada vez mais usadas 

299 Baylon, Brunt, Livingstone, Cyber Security at Civil Nuclear Facilities, 8-10.
300 Ibid., 9, 23.
301 Para mais informações sobre as medidas para a digitalização de Angra-1 e Angra-2, vide os relatórios anuais da 

Eletronuclear (Relatórios de Gestão) de 2010 a 2016, disponíveis em: http://www.eletronuclear.gov.br/Canais-de-
Negocios/Paginas/Processo-de-Contas.aspx.

302 Nacim M. Mod, “Brazilian Power Generation” (Eletronuclear, Angra dos Reis), abril de 2018.
303 IAEA, Computer Security at Nuclear Facilities: Tchnical Guidance, Reference Manual, (Vienna, IAEA: 2011), 39, 43.

Sala de controle em Angra-1 em fevereiro de 2018 (Foto: Saulo Cruz, 
Ministério de Minas e Energia, CC BY-NC 2.0)

http://www.eletronuclear.gov.br/Canais-de-Negocios/Paginas/Processo-de-Contas.aspx
http://www.eletronuclear.gov.br/Canais-de-Negocios/Paginas/Processo-de-Contas.aspx
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para compartilhar dados eletrônicos (comerciais, financeiros, de desempenho, 
procedimentos de emergência etc.) com agentes que não estão in loco também 
podem ser utilizadas como acesso externo para ataques cibernéticos, apesar da 
existência de firewalls que protegem o núcleo operacional. Mesmo se o isolamento de 
rede do sistema de I&C fosse totalmente eficaz, ainda haveria a chance de conexões não 
autorizadas e não detectadas, estabelecidas por um usuário interno ou infecção in loco 
causada por hardware, como pen drives. Além disso, os sistemas conectados à Internet 
que não fazem parte da operação direta da planta (como, por exemplo, controle de 
acesso, gerenciamento de informações e gerenciamento de resíduos) permanecem 
propensos a ataques cibernéticos, que podem comprometer a confidencialidade, 
integridade ou disponibilidade dos dados eletrônicos.304

Outro problema diz respeito à proteção de dados industriais contra a espionagem 
cibernética por parte de concorrentes globais, como em tecnologias nacionais usadas 
no ciclo do combustível nuclear e na construção de reatores nucleares navais. Uma 
violação dos sistemas de segurança cibernética poderia resultar na perda de informações 
confidenciais. A integridade e a disponibilidade das informações também devem 
ser protegidas para evitar interrupções nos sistemas industriais, que, se ocorressem, 
poderiam comprometer equipamentos e operações complexas, como as operações 
de enriquecimento. Ações hostis como essas comprometem não apenas o sigilo e a 
tecnologia industrial, mas também a operação e, portanto, a segurança nuclear. Além 
disso, qualquer caso grave de violação da segurança cibernética e exposição pública 
da vulnerabilidade provavelmente alimentará ainda mais a desconfiança pública em 
relação às atividades nucleares.

GOVERNANÇA DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA NO SETOR NUCLEAR

O Brasil ainda carece de leis e regulamentos de segurança cibernética em suas 
atividades nucleares. A Nuclear Threat Initiative atribuiu ao Brasil a pontuação zero 
em segurança cibernética nuclear, de acordo com o Nuclear Security Index nos 
anos de 2016 e 2018.305 A ausência de uma estrutura de governança de segurança 
cibernética voltada especificamente para o setor nuclear é uma vulnerabilidade por si 
só, na medida em que impede o governo de desenvolver uma capacidade de resposta 
eficaz. No entanto, seria equivocado supor que as autoridades governamentais 
não estejam preocupadas com esses perigos. Regras relevantes para essa agenda 
encontram-se dispersas através de uma série de normas que abrangem a segurança 
nuclear e a segurança cibernética, a segurança da informação, a defesa cibernética e 
a segurança da infraestrutura crítica de informações de maneira abrangente. Dessa 
forma, existem leis e políticas de proteção de dados eletrônicos no setor nuclear, mas 
elas estão espalhadas por diversas camadas de governança, com pouca ou nenhuma 
coordenação. 

304 Para “modos de infiltração cibernética” em uma instalação nuclear, vide Baylon, Brunt, Livingstone, Cyber Security 
at Civil Nuclear Facilities, 10-12.

305 NTI, Building a Framework for Assurance, Accountability, and Action (Nuclear Threat Initiative, janeiro de 2016), 14; NTI, 
Building a Framework for Assurance, Accountability, and Action (Nuclear Threat Initiative, Setembro de 2018), 88.
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA CIBERNÉTICA

De acordo com a AIEA, a segurança da informação no setor nuclear está relacionada 
“ao sistema, ao programa ou ao conjunto de regras destinadas a garantir a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações sob qualquer 
forma,”306 enquanto a segurança cibernética aplica a segurança da informação 
a “dados eletrônicos ou sistemas e processos computacionais”.307 No Brasil, os 

operadores nucleares seguem 
políticas específicas de segurança 
da informação, que incluem, por 
exemplo, segurança cibernética e 
defesa cibernética. Recentemente, o 
governo promoveu uma revisão da 
primeira Política de Segurança da 
Informação, que havia sido adotada 
em 2000.308 A nova Política Nacional 
de Segurança da Informação, 
implementada em dezembro de 
2018, define as bases para “assegurar 
a disponibilidade, a integridade, a 
confidencialidade e autenticidade 
das informações a nível nacional” e 
orienta a implementação de ações 
para proteger informações estatais, de 
infraestrutura críticas e dos indivíduos 
e para tratamento de informações 
confidenciais.309 O Departamento de 
Segurança da Informação do GSI, uma 
divisão da Secretaria de Coordenação 
de Sistemas, controla essas atividades. 
Essa secretaria é a mesma que 
controla o Sipron. A Política Nacional 
de Segurança da Informação também 
estabeleceu o Comitê Gestor de 

Segurança da Informação para atuar como um grupo consultivo do GSI em questões 
de segurança da informação. No geral, o departamento é o principal órgão político 
responsável pelo planejamento, orientação, coordenação e desenvolvimento de 
políticas de segurança da informação no país.310 Além disso, desde 2009, a Presidência 
da República conta com o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos 
do Governo (CTIR Gov), que monitora e responde a incidentes que atingem as redes 

306 IAEA, Computer Security at Nuclear Facilities, 5.
307 Ibid, 2.
308 Decreto No. 3.505, de 13 de Junho de 2000, Diário Oficial da União, 14 de junho de 2000.
309 Decreto No. 9.637, de 26 de Dezembro de 2018, Diário Oficial da União, 12 de dezembro de 2018.
310 GSI, Portaria No. 91, de 26 de Julho de 2017, Diário Oficial da União, 27 de julho de 2017.

Desde que a primeira 
Política de Segurança da 
Informação foi adotada em 
2000, a implementação 
da política de segurança 
da informação por parte 
do governo federal não 
foi um processo fluido. 
O setor nuclear não foi 
uma exceção. Em 2008, o 
TCU publicou um relatório 
que identificou lacunas 
técnicas e institucionais na 
implementação da política 
de segurança da informação 
em todo o aparato estatal, 
e emitiu uma lista de 
recomendações a todos 
os órgãos estaduais para 
modernizar o sistema.
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governamentais. A Abin, por sua vez, também desempenha um papel de supervisão 
da avaliação de riscos e ameaças para a proteção de conhecimentos sensíveis.

Desde que a primeira Política de Segurança da Informação foi adotada em 2000,311 
a implementação da política de segurança da informação por parte do governo 
federal não foi um processo fluido. O setor nuclear não foi uma exceção. Em 2008, 
o TCU publicou um relatório que identificou lacunas técnicas e institucionais na 
implementação da política de segurança da informação em todo o aparato estatal, 
e emitiu uma lista de recomendações a todos os órgãos estaduais para modernizar 
o sistema.312 A Presidência da República também emitiu um documento instrutivo 
normativo para o gerenciamento da segurança da informação no serviço público, que 
serviu de base para operadores como a Eletronuclear313 e a CNEN314 desenvolverem 
seus próprios sistemas de segurança da informação. Desde então, a CNEN, o CTMSP 
e a INB desenvolveram políticas específicas e implantaram estruturas institucionais 
para enfrentar o problema da segurança da informação. De acordo com a nova 
Política Nacional de Segurança da Informação (2018), as estatais devem, por exemplo, 
desenvolver políticas e normas internas sobre o assunto, instituir um comitê de 
segurança da informação e nomear o seu gestor, destinar recursos financeiros para 
a segurança da informação, promover capacitação e especialização no tema, criar 
grupos para tratar e responder a incidentes, auditar a sua atuação e punir violações à 
política de segurança da informação.315

Nos últimos anos, a segurança cibernética passou a integrar o discurso no âmbito 
da administração federal, e a estrutura normativa nacional passou a fazer referência 
direta à agenda nesses termos. Novas leis e decretos foram aprovados com vistas a 
fornecer uma base legislativa destinada à preservação da integridade das redes,316 
à investigação de ações cibernéticas hostis,317 criminalização318 e repressão319 a 
crimes cibernéticos e terrorismo cibernético320 e ao tratamento de informações 
confidenciais.321 O fortalecimento das disposições legais para a implementação de 
medidas de segurança cibernética não se traduziu, necessariamente, em medidas 
ef icazes de governança; o excesso de normas legais na lei brasileira compromete a 
capacidade do sistema jurídico de se adaptar em tempo hábil ao ambiente volátil 
do ciberespaço.322 Atualmente, o governo federal está elaborando o rascunho 

311 Decreto No. 3.505, de 13 de Junho de 2000, Diário Oficial da União, June 14, 2000.
312 Levantamento de Auditoria, TC-008.380/2007-1, Rapporteur: Guilherme Palmeira, 13.08.2008.
313 Eletronuclear, Política de Segurança da Informação (2009).
314 CNEN, Portaria No. 4, de 9 de Janeiro de 2017, Diário Oficial da União, 16 de janeiro de 2017.
315 Decreto No. 9.637, de 26 de Dezembro de 2018, Diário Oficial da União, 12 de dezembro de 2018.
316 Lei No. 12.965, de Abril de 2014, Diário Oficial da União, 24 de abril de 2004.
317 Ibid.
318 Lei No. 12.737, de 30 de Novembro de 2012, Diário Oficial da União, 3 de dezembro de 2012.
319 Lei No. 12.735, de 30 de Novembro de 2012, Diário Oficial da União, 3 de dezembro de 2012.
320 Lei No. 13.260, de 16 de Março de 2016, Diário Oficial da União, 17 de março de 2016.
321 Lei No. 12.527, de 18 de Novembro de 2011, Diário Oficial da União, 18 de novembro de 2011; Decreto No. 7845, de 14 

de Novembro de 2012, Diário Oficial da União, 16 de novembro de 2012.
322 Diniz, Muggah, Glenny, Deconstructing Cyber Security in Brazil, 21.
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da seção sobre segurança cibernética a ser incluída na Estratégia Nacional de 
Segurança da Informação.323

Embora uma política nacional de segurança cibernética ainda esteja em processo 
de evolução, o setor nuclear vem tomando ações no sentido de se capacitar sobre 
o assunto. Em 2012, 2014 e 2016, por exemplo, gestores e técnicos do setor nuclear 
brasileiro participaram de cursos de treinamento da AIEA em segurança cibernética, 
ocorridos na Argentina, no Chile e no México. O Brasil, por sua vez, recebeu três 
cursos da AIEA sobre segurança computacional entre 2013 e 2017. Além disso, a 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, atualmente, é integrante do 
IAEA Coordinated Research Project, que visa a implementação de três centros do 
International Training Course on Computer Security. A Figura 7 lista algumas dessas 
ações de capacitação em segurança cibernética nuclear realizadas pelo Brasil. Em 
2016, a CNEN manteve discussões com a AIEA para a criação de uma plataforma 
regional de ensino digital em segurança cibernética no setor nuclear, mas não houve 
novos desenvolvimentos desde então.324

Figura 7: Cursos de treinamento em Segurança Cibernética no setor nuclear com a AIEA

Fonte: Adaptado de Rodney Busquim, “Segurança Cibernética em Instalações Nucleares: ações conjuntas com a Agência 
Internacional de Energia Atômica” (apresentação de power-point, IV Simpósio de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, 
31 de outubro de 2017).

323 “Estratégia Nacional de Segurança da Informação (ENSI)”, GSI, acesso em 29 de outubro de 2019, http://www.gsi.
gov.br/noticias/2019/estrategia-nacional-de-seguranca-da-informacao-ensi.

324 CNEN, Relatório de Gestão 2016, 57.

Implantação de 3 ITC centers: Áustria/EUA/Coréia do Sul
Foi criado um Coordinated Research Project (CRP) pela IAEA relacionado ao 
treinamento (participação EPUSP)

CURSOS DE TREINAMENTO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA NO SETOR NUCLEAR COM A AIEA

IAEA Primary Training Course Principais participações do Brasil  
(interlocutor: CNEN)

Basic Information and Computer 
Security Awareness (2011)

Participação na Argentina (2012)
Curso ministrado no Rio de Janeiro + participação com docentes (2013) 
Participação em curso no Chile + participação com docentes (2014)

Conducting Computer Security 
Assessments (2013) Participação em curso no México + participação com docentes (2016)

Advanced Course in Information 
and Computer Security (2014) Curso ministrado no Rio de Janeiro + participação com docentes (2014)

Computer Security for Nuclear 
Industrial Control Security (ICS) 
and Instrumentation and Control 
(I&C) Systems (2016)

Curso ministrado no Rio de Janeiro + participação com docentes (2017)  
(curso base para o desenvolvimento do curso de treinamento 5)

International Training Course on 
Computer Security (2 week ITC) 
(Proposto para 2018)
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#

2

3

4

5

http://www.gsi.gov.br/noticias/2019/estrategia-nacional-de-seguranca-da-informacao-ensi
http://www.gsi.gov.br/noticias/2019/estrategia-nacional-de-seguranca-da-informacao-ensi
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DEFESA CIBERNÉTICA

Em 2014, o governo 
publicou uma nova 
Doutrina Militar de 
Defesa Cibernética.325

O novo Comando de 
Defesa Cibernética – um 
comando conjunto com 
as três Forças Armadas – 
supervisiona iniciativas 
de proteção cibernética 
de infraestruturas 
críticas, com foco 
especial nos setores 
nuclear e financeiro. 
Em 2018, funcionários 
e especialistas 
em tecnologia da 
informação do setor 
nuclear participaram de seu primeiro Exercício Guardião Cibernético, que contou com 
uma série de simulações de ataques cibernéticos em infraestruturas críticas. O evento 
foi composto por exercícios tabletop nos quais oficiais de alto escalão simulavam a 
tomada de decisão em resposta a emergências resultantes de ataques cibernéticos 
e também por treinamento técnico para especialistas em tecnologia da informação, 
que deveriam responder a diversos ataques do ciberespaço. As simulações foram 
projetadas com a ajuda do Simoc, uma plataforma de simulações de operações 
cibernéticas desenvolvida pelo Exército Brasileiro em parceria com a empresa de 
tecnologia da informação Decatron.326

O exercício proporcionou aos participantes, que lidam com infraestruturas críticas, a 
oportunidade de rastrear as vulnerabilidades dos seus sistemas, identificar as melhores 
práticas recomendadas e adaptar as políticas atuais de segurança da informação 
com base nos resultados das simulações. O evento também contou com um debate 
sobre o desenvolvimento de uma política de defesa cibernética com foco específico 
na proteção de infraestruturas críticas do setor nuclear (e também do financeiro). 
Os operadores de todas as instalações de infraestrutura crítica do setor nuclear – 
Eletronuclear, INB327 e CTMSP – participaram do primeiro exercício.328

325 Ministério da Defesa, Doutrina Militar de Defesa Cibernética (Brasília, 2014).
326 “Exército Brasileiro Começa a Utilizar Simulador de Guerra Cibernética, o Simoc,” Canaltech, 25 de janeiro de 2013, 

Acesso em 29 de agosto de 2019, https://canaltech.com.br/seguranca/Exercito-brasileiro-apresenta-simulador-de-
guerra-cibernetica-o-Simoc/.

327 Exército Brasileiro, “Brasil Cyber Defence - Maior Evento de Defesa Cibernética do País”. Video. Youtube Video, 
3m40s, https://www.youtube.com/watch?v=yd37sX8U3Gg.

328 “Edição de Evento Cibernético Estimula Trabalho Colaborativo entre Forças Armadas, Órgãos Públicos e Privados,” 
Exército Brasileiro, acesso em 29 de janeiro de 2019, http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/
asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/9007697; “ComDCiber - 1º Exercício Guardião Cibernético,” DefesaNet, 

Defesa cibernética (Foto: Exército Brasileiro / CC BY-NC-SA 2.0)

https://canaltech.com.br/seguranca/Exercito-brasileiro-apresenta-simulador-de-guerra-cibernetica-o-Simoc/
https://canaltech.com.br/seguranca/Exercito-brasileiro-apresenta-simulador-de-guerra-cibernetica-o-Simoc/
https://www.youtube.com/watch?v=yd37sX8U3Gg
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/9007697
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/9007697
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INFRAESTRUTURA CRÍTICA DA INFORMAÇÃO

Até o momento, os esforços de capacitação concentraram-se na proteção de 
infraestrutura nuclear crítica, mas há uma ênfase crescente na infraestrutura crítica 
da informação. O Guia de Referência para a Segurança das Infraestruturas Críticas da 
Informação, adotado em 2010,329 fornece ferramentas para mapeamento de ativos, 
gerenciamento de riscos e emissão de alertas de segurança. O Departamento de 
Segurança da Informação do GSI é responsável pela elaboração de políticas sobre 
segurança de informações críticas, enquanto uma outra estrutura no GSI, a Secretaria 
de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, é responsável pelo monitoramento das 
infraestruturas críticas. A Abin também está envolvida na avaliação de risco e ameaças 
relacionadas às infraestruturas críticas.

COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Até o momento, não existem normas unificadas que orientem a agenda da segurança 
cibernética nas instalações nucleares brasileiras e não há nenhuma instituição 
responsável por supervisionar e coordenar uma política dessa natureza no setor. Isso 
torna o Brasil vulnerável, pois não está claro como os diversos órgãos encarregados de 
diferentes partes da política de segurança cibernética coordenarão suas respostas no 
caso de um ataque a uma instalação nuclear.

A experiência do Brasil com a integração da segurança da informação nas operações 
diárias dos operadores nucleares não foi fácil. Foi necessário um esforço de agentes 
políticos que não fazem parte do setor nuclear, como o GSI e o TCU, para que 
acontecesse, sugerindo que desafios semelhantes provavelmente serão encontrados 
na integração de normas de segurança cibernética no setor nuclear. 

acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/29755/ComDCiber---1--Exercicio-
Guardiao-Cibernetico-/1/6; “Exercício Guardião Cibernético Reúne Especialistas em TI, Gestores de Crise e 
Tomadores de Decisão,” DefesaNet, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.defesanet.com.br/cyberwar/
noticia/29795/Exercicio-Guardiao-Cibernetico-reune-especialistas-em-TI--gestores-de-crise-e-tomadores-
%E2%80%A63/7; Estado e Iniciativa Privada se Unem para Combater os Ataques Cibernéticos, Telebrasil, Youtube 
Video, 4m42s, 28 de maio de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=CYP5rTHCGpU; “Governos e Empresas 
Privadas Realizam Treinamento contra Ataques Cibernéticos,” DefesaNet, acesso em 29 de agosto de 2019, http://
www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/29781/Governo-e-empresas-privadas-realizam-treinamento-contra-
ataques-ciberneticos/; “Eletronuclear Participa de Exercício Guardião Cibernético em Brasília,” Eletronuclear, 
acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Eletronuclear-
participa-de-Exerc%C3%ADcio-Guardi%C3%A3o-Cibern%C3%A9tico-em-Bras%C3%ADlia.aspx; “Exercício Guardião 
Cibernético Treina Especialistas na Proteção de Ataques Virtuais,” Brasil – Ministério da Defesa, acesso em 29 de 
agosto de 2019, https://www.defesa.gov.br/noticias/44716-exerc%C3%ADcio-guardi%C3%A3o-cibern%C3%A9tico-
treina-especialistas-na-prote%C3%A7%C3%A3o-de-ataquesvirtuais; “Marinha do Brasil Participa do I Exercício 
Guardião Cibernético,” Marinha do Brasil, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.marinha.mil.br/noticias/
marinha-do-brasil-participa-do-i-exercicio-guardiao-cibernetico.

329 GSI, Guia de Referência para a Segurança das Infraestruturas Críticas da Informação (Brasília: GSIPR/SE/DSIC), 2010.

http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/29755/ComDCiber---1--Exercicio-Guardiao-Cibernetico-/1/6
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/29755/ComDCiber---1--Exercicio-Guardiao-Cibernetico-/1/6
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/29795/Exercicio-Guardiao-Cibernetico-reune-especialistas-em-TI--gestores-de-crise-e-tomadores-%E2%80%A63/7
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/29795/Exercicio-Guardiao-Cibernetico-reune-especialistas-em-TI--gestores-de-crise-e-tomadores-%E2%80%A63/7
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/29795/Exercicio-Guardiao-Cibernetico-reune-especialistas-em-TI--gestores-de-crise-e-tomadores-%E2%80%A63/7
https://www.youtube.com/watch?v=CYP5rTHCGpU
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/29781/Governo-e-empresas-privadas-realizam-treinamento-contra-ataques-ciberneticos/
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/29781/Governo-e-empresas-privadas-realizam-treinamento-contra-ataques-ciberneticos/
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/29781/Governo-e-empresas-privadas-realizam-treinamento-contra-ataques-ciberneticos/
http://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Eletronuclear-participa-de-Exerc%C3%ADcio-Guardi%C3%A3o-Cibern%C3%A9tico-em-Bras%C3%ADlia.aspx
http://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Eletronuclear-participa-de-Exerc%C3%ADcio-Guardi%C3%A3o-Cibern%C3%A9tico-em-Bras%C3%ADlia.aspx
https://www.defesa.gov.br/noticias/44716-exerc%C3%ADcio-guardi%C3%A3o-cibern%C3%A9tico-treina-especialistas-na-prote%C3%A7%C3%A3o-de-ataquesvirtuais
https://www.defesa.gov.br/noticias/44716-exerc%C3%ADcio-guardi%C3%A3o-cibern%C3%A9tico-treina-especialistas-na-prote%C3%A7%C3%A3o-de-ataquesvirtuais
https://www.marinha.mil.br/noticias/marinha-do-brasil-participa-do-i-exercicio-guardiao-cibernetico
https://www.marinha.mil.br/noticias/marinha-do-brasil-participa-do-i-exercicio-guardiao-cibernetico
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GESTÃO DE REJEITOS 
RADIOATIVOS E  
COMBUSTÍVEL USADO

A gestão de rejeitos radioativos e combustível usado envolve procedimentos de 
separação, tratamento, armazenamento e/ou descarte final de substâncias e materiais 
perigosos. No caso do Brasil, a estrutura regulatória relativa ao gerenciamento desses 
materiais não tem todos os instrumentos adequados para lidar com os níveis atuais de 
atividade nuclear. 

A GOVERNANÇA DA GESTÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS  
E COMBUSTÍVEL USADO

A legislação e as normas nacionais ainda não fornecem uma estrutura sólida para 
a gestão de rejeitos radioativos e combustível usado. Apenas recentemente foram 
adotadas normas específicas sobre a gestão de rejeitos radioativos, e a estrutura 
legal existente cria uma distribuição desequilibrada de responsabilidades entre os 
agentes envolvidos no processo. Os instrumentos legais, por exemplo, atribuem 
responsabilidades conflitantes a diferentes agentes, o que acaba por enfraquecer a 
eficácia da CNEN em cumprir a sua responsabilidade legal sobre o descarte final de 
rejeitos radioativos a supervisão da gestão de rejeitos. O arcabouço normativo nacional 
para a gestão de rejeitos radioativos também não prevê uma estrutura coordenada 
para os agentes envolvidos, principalmente quando se trata de coleta de dados, da 
transferência de rejeitos radioativos para depósitos intermediários e, posteriormente, 
para os depósitos finais e do controle de fontes radioativas seladas fora de uso. 

Consequentemente, passivos ambientais do passado permanecem sem solução 
e rejeitos radioativos acumulam-se nos depósitos iniciais onde são gerados e em 
depósitos intermediários com capacidade limitada. O governo também não chegou a 
uma decisão final sobre o descarte permanente de combustível usado no país. Ainda 
que o Brasil opte por reprocessar o combustível nuclear usado, precisará tratar dos 
rejeitos radioativos restantes, incluindo os rejeitos de alto nível de radiação produzidos 
pelo reprocessamento. Assim, a falta de uma estrutura operacional eficaz para a 
gestão de rejeitos radioativos e combustível usado compromete a capacidade de 
armazenamento das instalações de descarte existentes para esses materiais, podendo, 
por fim, comprometer a operação de usinas de energia e reatores de pesquisa.
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A CNEN E O SISTEMA DE GESTÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS

A CNEN é a principal responsável pelo recebimento e pelo armazenamento de rejeitos 
radioativos, além de elaborar os regulamentos e as normas de segurança e proteção de 
tais materiais.330 Cabe também à Comissão definir as regras de localização, construção, 
licenciamento e monitoramento de depósitos de rejeitos radioativos, tanto os seus 
quanto os dos operadores envolvidos no sistema de gestão de rejeitos.331 Para todos os 
efeitos, a CNEN atua como operador e órgão regulador ao mesmo tempo. 

Os regulamentos existentes especificam três tipos de depósitos de rejeitos radioativos 
no Brasil: inicial, intermediário e final. Embora a CNEN tenha a competência e a 
responsabilidade legal sobre o projeto, a construção e a operação de depósitos 
intermediários e finais, cabe aos operadores de instalações nucleares e radiológicas, 
que atuam no campo, gerenciar a separação e a armazenagem inicial (incluindo 
o projeto e a construção dos respectivos depósitos) de seus próprios rejeitos. Os 
operadores também devem providenciar o transporte dos rejeitos dos depósitos 
iniciais aos intermediários ou finais.332

Figura 8: Sistema brasileiro de gestão de rejeitos radioativos e combustível usado

Na prática, porém, a gestão de rejeitos radioativos não é tão simples quanto parece no 
papel. 

Em primeiro lugar, o modelo formal se aplica apenas a rejeitos radioativos com baixo 
e médio nível de radiação. O Brasil não classifica o combustível usado como “rejeito” 
radioativo com alto nível de radiação, pois não há nenhuma decisão política, econômica 
ou técnica sobre seu reprocessamento.333 O resultado disso é que os resíduos radioativos 
com alto nível de radiação são armazenados in loco nas instalações operacionais fora 
da CNEN, como no caso das usinas de Angra. Diferentemente dos rejeitos radioativos 
com baixo e médio nível de radiação, não há legislação específica que verse sobre o 
armazenamento inicial de combustível usado no país. Em vez disso, a CNEN publica 
normas sobre a operação de instalações nucleares que definem os requisitos técnicos 

330 Lei No. 7.781, de 27 de Junho de 1989, Diário Oficial da União, 6 de junho de 1989.
331 Lei No. 10.308, de 20 de Novembro de 2001, Diário Oficial da União, 21 de novembro de 2001.
332 Lei No. 10.308, de 20 de Novembro de 2001, Diário Oficial da União, 21 de novembro de 2001; CNEN Norma NN 8.01; 

CNEN Norma NN 6.09; CNEN Norma NN 8.02.
333 CNEN, National Report of Brazil 2017: for the 6th Review Meeting of the Joint on the Safety of Spent Fuel 

Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, (Rio de Janeiro, 2017), 16.
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para a proteção temporária desses rejeitos radioativos em instalações nucleares. 

Em segundo lugar, são pouquíssimas as transferências de rejeitos radioativos com 
baixo e médio nível de radiação de depósitos iniciais para os depósitos intermediários. 
Por conta disso, os operadores estatais do setor nuclear têm mantido a maior parte de 
seus rejeitos radioativos in loco, nos depósitos iniciais. O que inicialmente foi concebido 
como armazenamento temporário tornou-se, na prática, armazenamento com prazo 
indeterminado, uma vez que o Brasil ainda não construiu um repositório geológico para 
o descarte final de rejeitos radioativos. O único repositório final existente hoje no Brasil 
está localizado em Abadia de Goiás, onde foram descartados os rejeitos radioativos 
produzidos durante o acidente radiológico de 1987 em Goiânia. O repositório está 
desativado e não pode mais receber rejeitos. Além disso, atualmente, os depósitos 
intermediários da CNEN têm capacidade limitada, pois deveriam servir apenas 
como armazenamento temporário. Em virtude dessas limitações, essas instalações 
receberam, em sua maioria, rejeitos radioativos provenientes de unidades médicas e 
industriais privadas e de institutos de pesquisa da própria CNEN, e não de instalações 
nucleares estatais, que continuam acumulando esses rejeitos. 

Em terceiro lugar, os instrumentos legais disponíveis e que poderiam mitigar esse 
problema não são claros a esse respeito. A legislação nacional prevê uma solução 
possível. Os depósitos iniciais localizados nas unidades de mineração e beneficiamento 
podem ser convertidos em depósitos finais, caso a CNEN conceda essa autorização. 
A mesma lei, no entanto, afirma que, se a CNEN delegar a operação dos depósitos 
finais para terceiros, a CNEN deve permanecer legalmente responsável por danos 
radiológicos causados por rejeitos radioativos armazenados nesses depósitos.334 Assim, 
essa disposição legal pode, na verdade, acrescentar outras incertezas ao sistema de 
gestão de rejeitos radioativos, pois não ela especifica quais são as responsabilidades 
e jurisdições da CNEN no caso da terceirização da operação desses depósitos finais 
de rejeitos. 

Por fim, a falta de coordenação entre as normas e os atores envolvidos no sistema de 
gestão de rejeitos radioativos cria vulnerabilidades para a política nuclear nacional. 
É particularmente preocupante a gestão de fontes radioativas seladas fora de uso, 
que, segundo a própria CNEN, é um dos “maiores problemas de rejeitos provenientes 
de aplicações não relacionadas à produção de energia elétrica”, pois essa categoria 
compreende radionuclídeos de longa duração, como o rádio-226 e o amerício-241 (no 
caso de para-raios radioativos desativados).335

Nesse caso, alguns detalhes da gestão são particularmente relevantes. A Anvisa, 
autoridade de vigilância sanitária do Brasil, proíbe os centros médicos de armazenar 
fontes de cobalto-60 utilizadas em radioterapia que estejam abaixo de um certo nível 
de radioatividade e exige que os operadores as devolvam ao fabricante ou à CNEN. Do 

334 Lei No. 10.308, de 20 de Novembro de 2001, Diário Oficial da União, 21 de novembro de 2011.
335 CNEN, National Report of Brazil 2017, 101. Relatório 2017, p. 101. Somente em 1989, a CNEN parou de conceder 

autorização para uso de para-raios contendo amerício-241. Para mais informações sobre para-raios radioativos 
no Brasil, vide Paulo de Oliveira Santos, Fábio Silva, “Management of Radioactive Disused Lightning Rods” 
(Paper, 2013 International Nuclear Atlantic Conference, Associação Brasileira de Energia Nuclear, Recife, PE, 
24-29 de novembro de 2013).
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mesmo modo, a CNEN limita o número de fontes que os operadores podem utilizar na 
gamagrafia industrial: se as empresas desejam importar novas fontes, devem primeiro 
devolver ao fabricante aquelas que não estão em condições de uso ou enviá-las para 
um dos depósitos intermediários da CNEN.336 No geral, as normas da CNEN proíbem 
os operadores de armazenar fontes radioativas seladas fora de uso em todo tipo de 
instalação (na medicina, indústria, pesquisa e educação, distribuição, serviços ou 
produção de radiofármacos).337 Em suma, não se deve acumular as fontes radioativas 
seladas fora de uso no seu local de origem. No entanto, a CNEN não tem a obrigação 
legal de coletar essas fontes (ou qualquer rejeito radioativo). O transporte desses 
materiais perigosos dos depósitos iniciais para os intermediários é de responsabilidade 
do operador licenciado, e não da CNEN.338

Para coletar fontes radiológicas fora de uso, a CNEN depende de solicitações formais 
feitas pelos proprietários. Após o acidente de Goiânia, a Comissão tentou dar conta 
desse grande desafio por meio de duas campanhas de coleta de fontes radioativas fora 
de uso, realizadas em 1989 (na região nordeste) e em 1998 (na região sul). Desde então, 
porém, não se realizou nenhuma outra campanha.339 No caso dos para-raios radioativos, 
cuja produção foi interrompida em 1989, o IPEN coletou 12.000 itens até o momento, 
mas se estima que mais 68.000 ainda precisem ser transferidos para os depósitos 
intermediários.340 Essas fontes radioativas estão espalhadas entre organizações civis e 
privadas em todo o território nacional e, se não forem manipuladas apropriadamente, 
podem pôr em risco a saúde pública e o meio ambiente, podendo até mesmo ser 
obtidas e utilizadas indevidamente por criminosos.341 (Vide “Segurança Nuclear” em 
“2 – Governança e Accountability.”)

O problema torna-se mais grave pelo fato de a CNEN não possuir um banco de dados 
nacional e unificado de rejeitos radioativos. Embora a Comissão exija que todas as 
unidades radiológicas e nucleares tenham seu próprio inventário de rejeitos radioativos 
e que o enviem à CNEN, que coleta e consolida a lista todos os meses, os modelos dos 
bancos de dados utilizados são diferentes. Atualmente, a CNEN está desenvolvendo 
um banco de dados nacional unificado sobre os rejeitos radioativos, de modo que as 
informações possam ser inseridas no sistema com parâmetros padrão, otimizando, 
assim, o processo de gestão.342

Ainda não está claro se as autoridades brasileiras tomarão medidas para dar conta 
desses desafios. Alguns funcionários defendem que o sistema atual está totalmente 
de acordo com a Convenção Conjunta para o Gerenciamento Seguro de Combustível 

336 Para mais informações, vide Questions and Answers posted to Brazil for the Review Meeting of the Joint 
Convention 2015, http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/drs/relatorios-de-convencao/Questions_
Answers_15.pdf, acesso em 30 de outubro de 2019.

337 CNEN, National Report of Brazil 2017, 123.
338 Lei No. 7.781, de 27 de Junho de 1989, Diário Oficial da União, 6 de junho de 1989; CNEN, National Report of Brazil 

2017, 123-24.
339 CNEN, National Report of Brazil 2017, 124.
340 Ibid., 101.
341 Ibid., 101, 123-24.
342 CNEN, National Report of Brazil 2014: for the 5th Review Meeting of the Joint on the Safety of Spent Fuel 

Management and on the Safety of Radioactive Waste Management (Rio de Janeiro, 2014), 131.

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/drs/relatorios-de-convencao/Questions_Answers_15.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/drs/relatorios-de-convencao/Questions_Answers_15.pdf
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Nuclear Usado e dos Rejeitos Radioativos, pois estabelece uma divisão do trabalho 
entre a área operacional da CNEN (a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento) e sua 
área regulatório (a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear). Apesar disso, a 
qualidade da gestão de rejeitos radioativos no país é claramente insatisfatória. Embora 
haja demanda para a criação de uma estatal para cuidar dos rejeitos radioativos no 
Brasil, não há nenhum plano em andamento quanto a isso.

PASSIVOS AMBIENTAIS

A CNEN publicou as primeiras normas sobre a gestão de rejeitos radioativos em 1985 e 
as atualizou pela primeira vez em 2014, incorporando disposições específicas sobre o 
licenciamento de instalações de rejeitos radioativos. As normas para o licenciamento 
de projetos de mineração e beneficiamento, por sua vez, foram introduzidas apenas 
em 1989, com requisitos pouco especificados sobre a gestão de rejeitos radioativos 
e descomissionamento. Novos requisitos de segurança radiológica para projetos de 
mineração foram aprovados em 2004 e atualizados em 2016. 

O fato de essas normas não terem sido elaboradas antes deixou um legado de 
passivos ambientais recorrentes, principalmente em empreendimentos antigos 
de mineração e beneficiamento executados no país. Esses projetos começaram 
a operar antes de as normas estarem em vigor e não seguiram uma estrutura 
normativa coerente sobre gestão de rejeitos radioativos ou descomissionamento. 
Foi o caso dos rejeitos radioativos dispostos nas instalações da INB em cidades 
como Caldas, São Paulo e Itu. 

A mineração urânio em Caldas, no estado de Minas Gerais, ocorreu entre 1982 e 1995, 
mas os planos adotados desde então não conseguiram reverter o impacto ambiental 
causado pela mina. Os rejeitos radioativos são mantidos em um sistema de barragem 
de rejeitos de 29,2 hectares, com capacidade de um milhão de metros cúbicos, 
contendo substâncias com U-238, Ra-226 e Ra-228, descartadas no local, conforme 
descrito na Tabela 6. O descarte inadequado de rejeitos durante e após a operação 
da mina de Caldas levou à contaminação da cava da mina a céu aberto, das pilhas de 
estéril e da barragem de rejeitos. O controle radiológico tem sido realizado nas áreas 
de descarte dos efluentes provenientes da barragem e das pilhas de estéril, com a 
realização de tratamento químico para evitar maior contaminação por água ácida.343 
Alguns rejeitos foram separados da mina e estão sendo mantidos em depósitos de 
resíduos (silos, reservatórios e estruturas similares), juntamente com as substâncias 
perigosas produzidas pela mineração de areias monazíticas em outras partes do país. 
A CNEN e o MPF de Minas Gerais classificaram infraestrutura como precária,344 e a 
INB considera a mina de Caldas como a vulnerabilidade ambiental mais grave sob a 
responsabilidade da empresa. 

343 CNEN, National Report of Brazil 2017, 26, 97.
344 “Lixo Nuclear de Extinta Mina de Urânio Ocupa Área de Cem Maracanãs,” G1, 16 de setembro de 2017, acesso em 

29 de agosto de 2019, http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/lixo-nuclear-de-extinta-mina-de-uranio-
ocupa-area-de-cem-maracanas.html.

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/lixo-nuclear-de-extinta-mina-de-uranio-ocupa-area-de-cem-maracanas.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/lixo-nuclear-de-extinta-mina-de-uranio-ocupa-area-de-cem-maracanas.html
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Tabela 6: Descarte de rejeitos perigosos na Unidade de Tratamento de Minérios de Caldas

SUBSTÂNCIAS   ARMAZENAMENTO/ 
PERIGOSAS QUANTIDADE DESCARTE LOCAL
Mesotório  1.300 toneladas 13.000 tambores  Barragem de rejeitos 
(Ra-226 e  (50 litros cada) 
Ra-228)

 280 toneladas 2.700 tambores Silos na encosta da barragem 
  (50 litros cada)  de rejeitos; os silos são revestidos
   e cobertos com uma camada de argila  
   e terra com 3 m de espessura 

 600 toneladas 5.750 tambores Trincheira na encosta da barragem de 
  (50 litros cada)  rejeitos; a trincheira é coberta com 2 m 
   de espessura de argila e terra

Torta II  11.000 19.400 tambores Galpões
(concentrado  toneladas (200 litros cada) + 
de hidróxido   16.250 tambores 
de tório)  (100 litros cada)

 1.734 toneladas Não se aplica Silos de concreto (esse material 
   encontra-se em processo de 
   tratamento)

 Não especificado 1.600  Galpões (Torta II de Goianita, proveniente
  tambores  de experimentos para a extração de
  (200 litros cada) terras raras, contendo baixo teor de tório)

 534 toneladas 3.560 tambores Silo situado nas proximidades da
  (200 litros cada)  barragem de rejeitos 

 124 toneladas 824 tambores (não especificado)
  (200 litros cada)  Inaremo – teor muito baixo de tório;
   rejeitos neutralizados

Tório (ThO2) 32,9 toneladas n/a Disposto em reservatório

 46,6 toneladas 148 contêineres Contêineres de concreto
  de concreto

Diuranato  217.000 n/a Drenagem ácida de mina com adição cal
de cálcio toneladas   hidratada; a lama resultante do
 (contendo   processo – diuranato de cálcio —
 308 toneladas   é bombeada para a cava da mina
 de U3O8)   

Fonte: Baseado em CNEN, National Report of Brazil 2017, 97-98.

O rompimento de barragens de rejeitos em áreas onde se realizava a mineração de 
minério de ferro em Mariana e Brumadinho, no estado de Minas Gerais, em 2015 e 2019, 
levantou preocupações entre as autoridades locais e a população sobre a integridade 
estrutural da barragem de rejeitos radioativos da INB em Caldas.345 Desde então, a 

345 “Comissão Vai Pedir Visita Técnica para Atestar Segurança de Barragem da INB, em Caldas, MG,” G1, 14 de fevereiro de 
2019, acesso em 29 de agosto de 2019; “Representantes da Prefeitura Visitam Barragens sem Garantia de Segurança 
em Caldas,” G1, 5 de fevereiro de 2019, acesso em 29 de agosto de 2019, https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/
noticia/2019/02/05/representantes-da-prefeitura-visitam-barragens-sem-garantia-de-seguranca-em-caldas.ghtml.

https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2019/02/05/representantes-da-prefeitura-visitam-barragens-sem-garantia-de-seguranca-em-caldas.ghtml
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2019/02/05/representantes-da-prefeitura-visitam-barragens-sem-garantia-de-seguranca-em-caldas.ghtml
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INB vem tomando medidas no sentido de divulgar informações sobre a situação em 
Caldas através de comunicados à imprensa, visitas ao local e audiências públicas na 
região do planalto de Poços de Caldas.346

Em 25 de setembro de 2018, 
um evento não usual nas 
barragens de rejeitos da 
INB em Caldas causou a 
redução da vazão de água 
dos sistemas de drenagem, 
bem como alterações de 
cor inesperadas na água. 
A INB informou o Ibama, a 
CNEN e o MPF sobre o fato, 
que não veio a acontecer 
novamente. Um relatório 
técnico da Universidade 
Federal de Ouro Preto 
identificou graves danos ao 
sistema de drenagem, além 
de infiltrações internas.347 A 
empresa começou a atuar 
na solução do problema e na substituição do sistema de drenagem em dezembro de 
2018,348 tendo o trabalho sido concluído em junho de 2019.349

Em fevereiro de 2019, essa mesma barragem de rejeitos não possuía certificado de 
segurança da Agência Nacional de Mineração devido à falta de documentos e de dados 
técnicos.350 Também em fevereiro de 2019, o Ministério Público Federal de Pouso Alegre 
(MG) recomendou que a INB elaborasse um plano de emergência para a barragem 
de rejeitos de Caldas, que foi apresentado em março de 2019.351 Em maio do mesmo 
ano, a CNEN estabeleceu um plano de ação para a regulação e o monitoramento das 

346 Vide, por exemplo, a seção especial sobre a “Barragem Caldas,” INB, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.
inb.gov.br/Media-Center/Barragem-Caldas; “INB Garante que Irá Atender Todas as Recomendaçãoes do MPF,” 
Jornal da Cidade, 11 de fevereiro de 2019; “INB Esclarece Dúvidas da População na Câmara Municipal de Poços de 
Caldas/MG,” INB, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/inb-esclarece-duvidas-
da-populacao-na-camara-municipal-de-pocos-de-caldasmg/Origem/329.

347 “MPF em Pouso Alegre (MG) Recomenda Implementação de Plano Emergencial em Barragem com Rejeitos 
Nucleares,” Ministério Público Federal, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-
imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-
barragem-com-rejeitos-nucleares.

348 “Obras na Barragem Avançam em Caldas,” INB, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.inb.gov.br/Detalhe/
Conteudo/obras-na-barragem-avancam-em-caldas/Origem/1634.

349 “Concluída a Obra na Barragem de Rejeitos da INB Caldas,” INB, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.inb.
gov.br/Detalhe/Conteudo/concluida-a-obra-na-barragem-de-rejeitos-da-inb-caldas/Origem/395.

350 “Caldas Tem Duas Barragens sem Garantia de Segurança da Agência Nacional de Mineração”, G1, 28 de janeiro de 
2019, acesso em 29 de agosto de 2019, https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2019/01/28/caldas-tem-duas-
barragens-sem-garantia-de-seguranca-da-agencia-nacional-de-mineracao.ghtml.

351 “MPF em Pouso Alegre (MG) Recomenda Implementação de Plano Emergencial em Barragem com Rejeitos 
Nucleares,” Ministério Público Federal, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/
noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-barragem-com-
rejeitos-nucleares; “INB Entrega Plano de Ação de Emergência ao MPF,” INB, acesso em 29 de agosto de 2019, http://
www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/inb-entrega-plano-de-acao-de-emergencia-ao-mpf/Origem/1634.

Obras na barragem de rejeitos da INB Caldas, maio de 2019 (Foto: Acervo INB)

http://www.inb.gov.br/Media-Center/Barragem-Caldas
http://www.inb.gov.br/Media-Center/Barragem-Caldas
http://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/inb-esclarece-duvidas-da-populacao-na-camara-municipal-de-pocos-de-caldasmg/Origem/329
http://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/inb-esclarece-duvidas-da-populacao-na-camara-municipal-de-pocos-de-caldasmg/Origem/329
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-barragem-com-rejeitos-nucleares
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-barragem-com-rejeitos-nucleares
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-barragem-com-rejeitos-nucleares
http://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/obras-na-barragem-avancam-em-caldas/Origem/1634
http://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/obras-na-barragem-avancam-em-caldas/Origem/1634
http://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/concluida-a-obra-na-barragem-de-rejeitos-da-inb-caldas/Origem/395
http://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/concluida-a-obra-na-barragem-de-rejeitos-da-inb-caldas/Origem/395
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2019/01/28/caldas-tem-duas-barragens-sem-garantia-de-seguranca-da-agencia-nacional-de-mineracao.ghtml
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2019/01/28/caldas-tem-duas-barragens-sem-garantia-de-seguranca-da-agencia-nacional-de-mineracao.ghtml
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-barragem-com-rejeitos-nucleares
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-barragem-com-rejeitos-nucleares
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-barragem-com-rejeitos-nucleares
http://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/inb-entrega-plano-de-acao-de-emergencia-ao-mpf/Origem/1634
http://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/inb-entrega-plano-de-acao-de-emergencia-ao-mpf/Origem/1634
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barragens de rejeitos em Caldas, segundo o qual a CNEN atualizará as normas existentes 
sobre a segurança das barragens de rejeitos radioativos, a fim de adaptá-las à Política 
Nacional de Segurança de Barragens. Ela também intensificará o monitoramento das 
barragens de rejeitos radioativos e acompanhará de perto as medidas adotadas pela 
INB para reestruturar o monitoramento das barragens existentes.352

Em termos de descomissionamento, o MPF exigiu que a INB garantisse a 
recuperação total das antigas minas em 2015.353 Em 2012, a empresa apresentou 
um plano de recuperação e, em 2016, o Ibama concedeu a licença, mas, devido a 
limitações orçamentárias, não houve nenhum avanço. O custo estimado do plano 
de descomissionamento é de US$ 450 a 500 milhões, valor de que a INB não dispõe. 
Soma-se a isso o fato de que não existe legislação específica no Brasil que estabeleça 
o aporte de recursos governamentais para financiar o descomissionamento de minas, 
embora esse tipo de legislação já exista para as usinas nucleares.354

Problemas semelhantes persistem nas instalações da INB no estado de São Paulo 
(Interlagos, São Paulo, Botuxim e Itu). Os galpões e silos acumulam substâncias 
perigosas que são subproduto da mineração e beneficiamento de metais de terras 
raras nas unidades de Interlagos e Santo Amaro até o início dos anos 1990. Esse material 
não é oficialmente definido como rejeito, mas a CNEN faz o seu monitoramento nos 
depósitos da INB.355 O gerenciamento inadequado dos rejeitos durante o período 
operacional causou vazamento de material na unidade de Interlagos. De 1998 a 2002 e 
de 2010 a 2013, a INB descontaminou o terreno parcialmente (30%).356

Nos últimos anos, a INB tentou exportar Torta II – uma substância que contém 
concentrado de hidróxido de tório, resultante da mineração de areias monazíticas – 
para a China.357 Para tratar desse assunto, foi criado um grupo de trabalho especial 
na INB. No entanto, de acordo com o relatório anual de 2016 da INB, a exportação não 
pôde ser realizada porque a empresa importadora não obteve a licença de importação, 
visto que não indicou quem seria o usuário final do material.358

Diferentemente das minas antigas, as minas de urânio em Caetité adotaram 
procedimentos distintos de gerenciamento de rejeitos, os quais permitem que 
o descomissionamento ocorra concomitantemente com a operação da mina, 
em vez de acumular rejeitos não tratados para posterior descomissionamento. 

352 “CNEN Lança Plano para Aumentar Fiscalização de Barragens da INB,” ABEN, acesso em 29 de agosto de 2019, 
http://www.aben.com.br/noticias/cnen-lanca-plano-para-aumentar-fiscalizacao-de-barragens-da-inb.

353 “MPF em Pouso Alegre (MG) Recomenda Implementação de Plano Emergencial em Barragem com Rejeitos 
Nucleares,” Ministério Público Federal, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-
imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-
barragem-com-rejeitos-nucleares.

354 INB, Relatório de Gestão 2016, 55-56. “Como está a execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas? 
Quanto a INB calcula gastar na recuperação da área e quanto tempo isso pode levar?” INB, acesso em 30 de 
outubro de 2019, http://www.inb.gov.br/Media-Center/Barragem-Caldas.

355 CNEN, National Report of Brazil 2017, 27.
356 CNEN, National Report of Brazil 2017, 96; INB, Relatório de Gestão 2016, 55.
357 “Lixo Nuclear e Radioativo Será Exportado de Caldas para a China,” G1, 13 de agosto de 2013, acesso em 29 de 

agosto de 2019, http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/08/lixo-nuclear-e-radioativo-sera-exportado-de-
caldas-para-china.html.

358 INB, Relatório de Gestão 2016, 54.

http://www.aben.com.br/noticias/cnen-lanca-plano-para-aumentar-fiscalizacao-de-barragens-da-inb
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-barragem-com-rejeitos-nucleares
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-barragem-com-rejeitos-nucleares
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-em-pouso-alegre-mg-recomenda-implementacao-de-plano-emergencial-em-barragem-com-rejeitos-nucleares
http://www.inb.gov.br/Media-Center/Barragem-Caldas
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/08/lixo-nuclear-e-radioativo-sera-exportado-de-caldas-para-china.html
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/08/lixo-nuclear-e-radioativo-sera-exportado-de-caldas-para-china.html
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Em Caetité, os rejeitos e os minérios exauridos encontram-se dispostos junto 
a uma cava. O lodo resultante do tratamento de rejeitos líquidos, por sua vez, 
é armazenado em reservatórios com capacidade de drenagem. Um processo 
específ ico separa os rejeitos sólidos e permite a reciclagem de líquidos. Já os 
rejeitos sólidos provenientes do processo de disposição de rejeitos e lixiviação 
são armazenados em um depósito de rejeitos sólidos organizado em módulos 
cobertos por topsoil (camada superf icial do solo) e pela vegetação.359 Embora a 
INB tenha concebido essa adaptação como uma maneira de evitar os mesmos 
tipos de passivos deixados pela atividade de mineração em Caldas e São Paulo, 
os novos procedimentos não conseguem eliminar completamente o impacto 
ambiental causado pela mineração de urânio. (Vide “Regulação Ambiental” em 
“2 – Governança e Accountability.”)

REPOSITÓRIO NACIONAL DE REJEITOS RADIOATIVOS COM BAIXO E 
MÉDIO NÍVEL DE RADIAÇÃO

A CNEN planeja construir um repositório geológico final para rejeitos radioativos com 
baixo e médio nível de radiação. A construção do Repositório Nacional de Rejeitos 
Radioativos com Baixo e Médio Nível de Radiação custará cerca de R$ 156 milhões, 
conforme dados apurados em 2019.360 O projeto ainda está em fase inicial e não há 
consenso sobre o local que abrigará o repositório final ou sobre a compensação ao 
município que o receberia.361

Sem uma solução mais permanente para o descarte final de rejeitos radioativos, a 
capacidade de armazenamento dos depósitos iniciais e intermediários, limitada e 
temporária, vem se esgotando, com algumas instalações nucleares e radiológicas 
atingindo sua capacidade total. O caso mais urgente é o complexo de energia nuclear 
de Angra. No Centro de Gerenciamento de Rejeitos Radioativos do complexo, uma 
seção já está esgotada, e quatro das sete restantes estão com mais de 70% de sua 
capacidade preenchida (Vide Tabela 7). A Eletronuclear estima que o complexo de 
energia nuclear de Angra não poderá mais armazenar rejeitos em 2025.362

359 CNEN, National Report of Brazil 2017, 28-29.
360 SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Ação 10.24204.19.572.2059.13CM - Implantação Do 

Repositório de Rejeitos de Baixo e Médio Nível – RBMN, acesso em 30 de outubro de 2019, http://www1.siop.
planejamento.gov.br/acessopublico/?pp=acessopublico&rvn=1.

361 CNEN, Relatório de Gestão 2016, 117-18, 127. CNEN, Relatório de Gestão 2018, 117.
362 CNEN, Relatório de Gestão 2016, 126.

http://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/?pp=acessopublico&rvn=1
http://www1.siop.planejamento.gov.br/acessopublico/?pp=acessopublico&rvn=1
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Tabela 7: Situação dos depósitos iniciais na usina nuclear de Angra

CENTRO DE   
GERENCIAMENTO
DE REJEITOS DEPÓSITO CAPACIDADE OCUPAÇÃO PORCENTAGEM
Centro de  Depósito 1 2.368 tambores 1.712 tambores (ou 72.3%
Gerenciamento  (1981; 2016) (nível baixo) dimensões equivalentes)
de Rejeitos   1.696 tambores 1.204 tambores (ou 71%Radioativos  (nível médio)  dimensões equivalentes) (Angra-1 +

 Depósito 2A 783 liners 743 liners + 28 recipientes 98.5%Angra-2)
 (1992; 2011)  de dimensões equivalentes

   (19 cilindros de concreto 
   com 1,3 m3)
 Depósito 2B 2.296 tambores 2.296 tambores 100%
 

(2008)
 252 liners 85 liners 33.7%

 Depósito 3  5.612 tambores 1.868 tambores 33.3%
 

(2008)
 300 caixas metálicas 268 caixas metálicas 89.3%

Gerenciamento de  Depósito  1.644 tambores 809 tambores 54.1%
rejeitos na usina  na usina 
de Angra 2 (edifício UKA)

Fonte: Baseado em CNEN, National Report of Brazil 2017, 93-95.

As disputas judiciais envolvendo a CNEN, a Eletronuclear, o Ministério Público de Angra 
dos Reis, o TCU e o Ibama têm dificultado ainda mais o caminho para uma solução.363

Na Fábrica de Combustível Nuclear da INB em Resende, a capacidade inicial de 
armazenamento de rejeitos atingiu 70%, mas a CNEN informa que o volume de 
produção de rejeitos é menor que o de outras instalações. No Centro Experimental 
de Aramar, da Marinha, o depósito de material contaminado atingiu 64,3% da sua 
capacidade, tendo sido construído um novo depósito inicial de rejeitos resultantes do 
ciclo de combustível. Os depósitos intermediários da CNEN para fontes radiológicas 
fora de uso estão com 21%–51% da sua capacidade preenchida. 

Tabela 8: Situação dos depósitos iniciais na Fábrica de Combustível Nuclear da INB

ÁREA CAPACIDADE OCUPAÇÃO PORCENTAGEM
Área 1 – Rejeitos sólidos 444 tambores (200 l) 

405 tambores 71.8%
Área 2 – Rejeitos líquidos 120 tambores (200 l) 

Fonte: Baseado em CNEN, National Report of Brazil 2017, 27, 95

363 CNEN, Relatório de Gestão 2016, 126; TCU, Fiscalização do Setor Nuclear – Acompanhamento do Projeto do 
Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN) da CNEN, (Janeiro 
2014); TCU, Acórdão 2587/2014, Processo TC 010.677/2014-3, Relator: Min. André de Carvalho, 01.10.2014, 7-8, 29-30; 
TRF-2, Processo nº 0000121-82.2007.4.02.5111, 07.03.2017, Judicial - TRF do Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
(TRF-2), 15.12.2015.
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Tabela 9: Situação dos depósitos iniciais no Centro Experimental Aramar

ÁREA CAPACIDADE OCUPAÇÃO PORCENTAGEM
Depósito (inicial) de rejeitos  336 tambores 216 tambores 64.3%
radioativos (material (200 litros)  (200 litros)
contaminado) 165,6 m2

Depósito (inicial) de rejeitos  780 m2 (novo) (novo)
radioativos (2) (previsto) 
(apenas para rejeitos do 
ciclo do combustível)

Fonte: Baseado em CNEN, National Report of Brazil 2017, 99-100, 29.

Tabela 10: Situação dos depósitos intermediários de fontes seladas fora de uso nos institutos 
da CNEN

INSTITUTO NÚMERO DE FONTES VOLUME TOTAL TAXA DE OCUPAÇÃO
IPEN 152.530 100,4 m3 25%

CDTN 11.864 52 m3 22%

IEN 20.085 190 m3 51%

CRCN-NE 1.068 32 m3 21%

Fonte: Adaptado de CNEN, National Report of Brazil 2017, 123

COMBUSTÍVEL USADO

A “Política Nuclear Brasileira”, decreto presidencial de 2018 que estabelece os 
princípios, diretrizes e metas para o setor, não exclui o reprocessamento como um 
possível método futuro de gerenciamento de combustível usado. No mundo inteiro, 
a indústria nuclear considera que os materiais nucleares residuais presentes no 
combustível usado – plutônio e urânio – são recursos que podem ser recuperados 
por meio de reprocessamento e depois utilizados para produzir novos combustíveis 
para uso em reatores. Alguns países, principalmente na Europa, reprocessam o 
combustível usado, mas a maioria dos programas nucleares, até o momento, optou 
por armazenar o combustível usado pelo menos temporariamente. Alguns poucos 
tomaram decisões programáticas de não reprocessar o combustível usado. Tendo 
em vista essas considerações, o decreto de 2018 afirma que “o combustível nuclear 
usado será armazenado em local apropriado, com vistas ao aproveitamento futuro 
do material reutilizável”.364 Na prática, o Brasil ainda não desenvolveu a capacidade 
de reprocessar combustível usado, e a maior parte dos técnicos com os quais os 
autores se reuniram apontou que a escolha pelo reprocessamento implicaria um 
alto custo político, uma vez que suscitaria preocupações relativas à não-proliferação. 
O reprocessamento separa o plutônio – gerado pela queima de combustíveis 
UO2 nos reatores de potência – do urânio empobrecido. O plutônio obtido por 

364 Decreto No. 9600, de 5 de Dezembro de 2018, Diário Oficial da União, 6 de dezembro de 2018, art. 14.
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meio do reprocessamento pode, por sua vez, ser usado em um tipo específico de 
combustível para reatores nucleares, mas também é considerado como material 
utilizável em armamentos (weapon-usable), representando, portanto, riscos à 
proliferação. Os técnicos também apontaram os altos custos econômicos envolvidos 
no reprocessamento de combustível nuclear usado. Ao contrário do gerenciamento 
de rejeitos radioativos, não existe uma estrutura regulatória específica para o 
gerenciamento do combustível usado, que é mantido nos depósitos disponíveis in 
loco, junto aos reatores em operação, de acordo com as normas gerais de segurança 
radiológica e segurança física de instalações nucleares. 

Em Angra, o combustível usado é mantido em piscinas de resfriamento, mas 
a capacidade de armazenamento disponível está próxima de níveis críticos. 
A Eletronuclear estima que Angra-1 e Angra-2 f icarão sem capacidade de 
armazenamento de combustível usado até julho de 2021.365 No caso de Angra-1, a 
capacidade foi ampliada com o objetivo de acomodar todo o combustível usado que 
será gerado para o restante de vida útil estimada do reator.366 Em Angra-2, uma parte 
dos depósitos iniciais (Região B) pode acomodar o combustível usado produzido 
durante o período equivalente a 15 anos de operação do reator em plena capacidade, 
mas em breve essa capacidade estará esgotada.367 Para superar essas limitações, 
em julho de 2017, a empresa começou a desenvolver planos de construção de um 
depósito a seco para armazenar o combustível usado. Inicialmente, a nova unidade 
aliviaria por 5 anos as dif iculdades de armazenamento de Angra-1 e Angra-2, mas 
em novembro de 2018, a Eletronuclear revisou o projeto e enviou novas estimativas 
ao Ibama. De acordo com os novos cálculos, o depósito a seco poderia acomodar o 
combustível nuclear usado que seria gerado em 25 anos de operação de Angra-1 e 
Angra-2.368 A nova unidade armazenaria combustível nuclear usado assim que os 
depósitos existentes tivessem sua capacidade esgotada. O custo do projeto é de 
US$ 50 a 60 milhões, e a instalação deve começar a receber combustível usado no 
início de 2020.369

365 Eletronuclear, Relatório de Gestão 2016, 16.
366 CNEN, National Report of Brazil 2017, 17-21.
367 Ibid.
368 Eletronuclear, Unidade de Armazenamento Complementar a Seco (UAS) de Combustível Irradiado da Central 

Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) – Angra dos Reis/RJ, (2018).
369 “Eletronuclear Dá Largada para UAS,” Eletronuclear, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.eletronuclear.

gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Eletronuclear-d%C3%A1-largada-para-UAS.aspx; “Implantação da Unidade de 
Armazenamento Complementar a Seco de Combustíveis Irradiados,” Eletronuclear, acesso em 29 de agosto de 
2019, http://www.aben.com.br/Arquivos/468/468.pdf.

http://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Eletronuclear-d%C3%A1-largada-para-UAS.aspx
http://www.eletronuclear.gov.br/Imprensa-e-Midias/Paginas/Eletronuclear-d%C3%A1-largada-para-UAS.aspx
http://www.aben.com.br/Arquivos/468/468.pdf
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Tabela 11: Elementos combustíveis usados armazenados em Angra-1 

  ELEMENTOS  
ÁREA CAPACIDADE ARMAZENADOS PORCENTAGEM
Novo Depósito de Combustível 45 9 20%

Piscina de Combustível Usado  252 178 70.6% 
da Região 1

Piscina de Combustível Usado  1.000 791 79.1% 
da Região 2

Núcleo do reator 121 121 100%

Fonte: Adaptado de CNEN, National Report of Brazil 2017, 18.

Tabela 12: Elementos combustíveis usados armazenados em Angra-2

  ELEMENTOS  
ÁREA CAPACIDADE ARMAZENADOS PORCENTAGEM
Novo Depósito de Combustível 75 0 0%

Piscina de Combustível Usado 264 34 12.9% 
da Região 1

Piscina de Combustível Usado 820 670 81.7% 
da Região 2

Núcleo do reator 193 193 100%

Fonte: Adaptado de CNEN, National Report of Brazil 2017, 19

As limitações da capacidade armazenamento dos depósitos iniciais também 
constituem desafios para a operação do reator de pesquisa IEA-R1 do IPEN nos 
próximos dez anos. Em 2014, a CNEN estimou que, mantendo o reator em operação 
por 64 horas por semana a uma potência de 4,5 a 5 MWth, as instalações ficariam 
sem capacidade de armazenamento em 4–5 anos.370 Em 2017, esse cenário mudou. 
Devido a alterações na legislação trabalhista do setor nuclear, o tempo de operação 
do reator por dia teve que ser reduzido. Agora, o IEA-R1 deve operar apenas 32 horas 
por semana a 4,5–5 MW de potência. Nesse ritmo, a instalação de armazenagem 
úmida do reator atingiria sua capacidade em 6–7 anos, contados a partir de 2017. 
Para superar essa vulnerabilidade, o IPEN está desenvolvendo uma solução técnica: 
a utilização de um composto de matriz metálica (metal matrix composite) na 
construção de novos compartimentos de armazenamento de alta densidade, o que 
aumentaria a vida útil do reator em 25 anos.371

No passado, a remoção do combustível usado do reator IEA-R1 permitiu minimizar a 
quantidade de urânio altamente enriquecido disponível no país. Atualmente, nenhum 
reator opera com urânio altamente enriquecido no Brasil. Nas décadas de 1990 e 2000, 

370 CNEN, National Report of Brazil 2014, 25.
371 CNEN, National Report of Brazil 2017, 25-26.
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a CNEN, em articulação com o governo dos EUA e a AIEA, intermediou o retorno de todo 
o combustível usado para os Estados Unidos, incluindo urânio altamente enriquecido. 

No setor militar, o combustível usado será um problema depois que o protótipo de 
reator entrar em operação em 2021 e quando o submarino a propulsão nuclear for 
comissionado, o que ocorrerá em 2029, de acordo com estimativas atuais. 

Embora não tenha sido tomada nenhuma decisão sobre como gerenciar o 
combustível usado, a Marinha do Brasil provavelmente será responsável por todo o 
combustível usado decorrente da operação do protótipo de reator e do submarino a 
propulsão nuclear. Em Aramar, o Labgene já iniciou a construção do depósito inicial 
de combustível usado e, no estaleiro de Itaguaí, um complexo radiológico cuidará de 
todas as operações relacionadas ao combustível do submarino a propulsão nuclear, 
incluindo o gerenciamento de combustível usado. 

Em termos de licenciamento e monitoramento, a CNEN e a nova Agência Naval de 
Segurança Nuclear e Qualidade firmaram uma parceria e provavelmente dividirão 
suas atividades regulatórias de acordo com seus respectivos conhecimentos técnicos. 
Ao longo dos anos, a CNEN acumulou conhecimentos regulatórios em instalações 
nucleares terrestres; portanto, a CNEN ficará encarregada de licenciar e monitorar 
o gerenciamento de combustível usado nas instalações do Labgene no CTMSP de 
Aramar e no complexo radiológico do submarino em Itaguaí. Por sua vez, a Agência 
Naval supervisionará normas e protocolos relativos à construção, ao comissionamento, 
à operação e ao descomissionamento de embarcações que transportam reatores 
nucleares – ou seja, o submarino a propulsão nuclear. Ainda não está claro se a Agência 
realizará monitoramento adicional do combustível usado envolvido na operação do 
submarino juntamente com a CNEN.
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SALVAGUARDAS  
NUCLEARES

Nos próximos dez anos, o governo brasileiro precisará tomar decisões sobre três 
questões críticas relativas às salvaguardas nucleares: concluir ou não um protocolo 
adicional ao seu acordo de salvaguardas com a AIEA; como salvaguardar o combustível 
nuclear naval; e se e como introduzir alterações na ABACC. 

A GOVERNANÇA DAS SALVAGUARDAS NUCLEARES

Dois documentos da AIEA regem o regime internacional de salvaguardas nucleares 
sob o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP): o INFCIRC/153 (corrigido) 
e o INFCIRC/540 (corrigido).

O INFCIRC/153 (corrigido) descreve a estrutura e o conteúdo de acordos de salvaguardas 
abrangentes, que a AIEA celebra com os Estados signatários do TNP não-detentores 
de armas nucleares e cuja principal característica é “um compromisso por parte do 
Estado em aceitar salvaguardas, de acordo com os termos do Acordo, em todas as 
fontes ou material fissionável especial de todas as atividades nucleares pacíficas no 
seu território, sob a sua jurisdição ou sob o seu controle em qualquer lugar, com o 
objetivo exclusivo de verificar que tal material não seja desviado para armas nucleares 
ou outros dispositivos explosivos nucleares”.372 Por sua vez, a AIEA possui, conforme 
previsto nesses acordos, “o direito e a obrigação de assegurar que as salvaguardas 
serão aplicadas, conforme previsto nos termos do Acordo, em todas as fontes ou 
material fissionável especial em todas as atividades nucleares pacíficas no território do 
Estado, sob a jurisdição deste ou sob o seu controle em qualquer lugar, com o objetivo 
exclusivo de verificar que tal material não seja desviado para armas nucleares ou outros 
dispositivos explosivos nucleares” (grifo nosso).373

Já o INFCIRC/540 (Corrigido) contém um modelo de protocolo que serve como 
padrão para protocolos adicionais celebrados em adição a acordos de salvaguardas 
abrangentes.374 Embora caiba ao país decidir celebrar um protocolo adicional, já que 
esse compromisso é voluntário, a Junta de Governadores da AIEA determinou que os 
protocolos adicionais a acordos de salvaguardas abrangentes devem conter todas as 

372 IAEA, The Structure and Content of Agreements Between the Agency and States Required in Connection with the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, INFCIRC/153 (Corrected) (Junho 1972), para. 1.

373 Ibid., para. 2.
374 “Additional Protocol”, IAEA, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.iaea.org/topics/additional-protocol; IAEA, 

Model Protocol Additional to the Agreement(s) between state(s) and the International Atomic Energy Agency for 
the Application of Safeguards, INFCIRC/540 (Corrected) (Maio 1997).

https://www.iaea.org/topics/additional-protocol
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medidas previstas no Modelo de Protocolo Adicional; ou seja, o Estado não pode escolher 
entre essas medidas do Modelo. Protocolos desse tipo concedem à AIEA mais direitos e 
ferramentas de obtenção de acesso a informações e localidades em um determinado 
Estado. Dessa forma, os compromissos assumidos pelos Estados nos termos desses 
protocolos não apenas permitem à AIEA fortalecer sua verificação de materiais e 
atividades nucleares declarados, mas também aumentam significativamente a 
capacidade da AIEA de assegurar a ausência de materiais e atividades nucleares não 
declarados em um Estado.

No Brasil, as salvaguardas nucleares são implementadas em dois níveis: no nível 
bilateral com a Argentina, por meio da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade 
e Controle de Materiais Nucleares (ABACC); e no nível multilateral, pela AIEA. A ABACC 
implementa suas salvaguardas com base em um acordo bilateral assinado em 1991375 
e emprega inspetores nucleares do Brasil e da Argentina, de modo que os brasileiros 
inspecionem as instalações argentinas, e os argentinos verifiquem as instalações 
brasileiras. Já as salvaguardas multilaterais das instalações e materiais nucleares do 
Brasil decorrem da participação do Brasil no TNP, sendo pautadas pelo acordo de 
salvaguardas abrangentes que o Brasil, a Argentina e a ABACC celebraram com a AIEA 
(INFCIRC/435). Esse acordo, conhecido como Acordo Quadripartite,376 entrou em vigor 
em 1994. A ABACC coopera com a AIEA durante as atividades de salvaguarda da IAEA 
no Brasil e na Argentina. Embora a ABACC e a AIEA elaborem conclusões próprias e 
independentes, elas coordenam suas inspeções na medida do possível para evitar a 
duplicação dos esforços de verificação.

PERSPECTIVAS DAS SALVAGUARDAS NUCLEARES NO BRASIL

O PROTOCOLO ADICIONAL DA AIEA

Oficialmente, o Brasil mantém o posicionamento de que não concluirá nenhum 
protocolo adicional com a AIEA no curto prazo, mas as autoridades do país também 
afirmam publicamente que não excluem a possibilidade de discutir o assunto em 
algum momento, ainda não determinado, no futuro. Por uma questão de princípio, o 
Brasil reluta em aceitar obrigações adicionais de não-proliferação enquanto Estados 
detentores de armas nucleares não avançarem de maneira significativa em direção 
ao desarmamento nuclear. Desde uma perspectiva mais prática, o Brasil mantém 
o entendimento de que abrir suas instalações para inspeções mais intrusivas nos 
termos de um protocolo adicional traria vulnerabilidades em relação à espionagem 

375 Acordo para Usos Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, Argentina-Brasil, 18 de julho de 1991, Concórdia 
(Acervo de atos internacionais do Brasil), https://concordia.itamaraty.gov.br/detalhamento-acordo/3794?IdEnvolvid
o=19&page= 18&tipoPesquisa=2.

376 Agreement of 13 December 1991 Between the Republic of Argentina, the Federative Republic of Brazil, the 
Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials and the International Atomic 
Energy Agency for the Application of Safeguards, INFCIRC/435, Brazil – Argentina, 13 de dezembro de 1991, 
IAEA, https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/agreement-13-december-1991-between-republic-
argentina-federative-republic-brazil-brazilian-argentine-agency-accounting-and-control-nuclear-materials-and-
international-atomic-energy-agency-application-safeguards.

https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/agreement-13-december-1991-between-republic-argentina-federative-republic-brazil-brazilian-argentine-agency-accounting-and-control-nuclear-materials-and-international-atomic-energy-agency-application-safeguards
https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/agreement-13-december-1991-between-republic-argentina-federative-republic-brazil-brazilian-argentine-agency-accounting-and-control-nuclear-materials-and-international-atomic-energy-agency-application-safeguards
https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/agreement-13-december-1991-between-republic-argentina-federative-republic-brazil-brazilian-argentine-agency-accounting-and-control-nuclear-materials-and-international-atomic-energy-agency-application-safeguards
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industrial. Especialistas internacionais em salvaguardas discordam, contudo, dessa 
premissa, afirmando que não houve qualquer caso de vazamento de informações 
confidenciais por parte dos inspetores da AIEA.377

As autoridades nucleares brasileiras, por sua vez, explicam que a tecnologia 
brasileira de enriquecimento de urânio foi desenvolvida no próprio país e contém 
conhecimentos tecnológicos que o Brasil gostaria de proteger. Segundo alguns 
entrevistados brasileiros, a tecnologia baseia-se em um mecanismo diferente do 
utilizado em outras instalações de enriquecimento por centrífugas: as brasileiras 
usam a técnica de levitação em vez dos campos 
eletromagnéticos. Alguns especialistas 
internacionais, porém, questionam se, de fato, 
a tecnologia de enriquecimento empregada 
no Brasil é inteiramente nacional. 

Fora as discussões sobre até que ponto é justo 
esperar que os Estados não-detentores de 
armas nucleares aceitem obrigações adicionais 
de salvaguarda e os motivos que levam o Brasil 
a manter sua tecnologia de enriquecimento 
a mais protegida possível, constata-se que o 
Brasil vem enfrentando pressões crescentes 
para concluir um protocolo adicional.

Embora a conclusão de um protocolo 
adicional por um Estado seja, do ponto de 
vista formal, um compromisso voluntário, 
tal instrumento de salvaguardas tornou-se 
uma norma nos últimos anos. Em 2019, 150 
Estados e a Euratom378 já haviam assinado 
protocolos adicionais, dos quais 136 já estão 
em vigor. Apenas uma pequena minoria de países, que inclui a Argentina, o Egito, 
a Síria e a Venezuela, ainda não assinou um protocolo adicional.379

Ainda mais complicado para o Brasil do que a regra internacional em ascensão 
é a mudança de discurso na Argentina. A partir de 2015, tornaram-se mais 
proeminentes as vozes na Argentina que apoiam a celebração de um protocolo 
adicional. O governo do presidente Mauricio Macri parecia estar mais aberto 
à celebração de um protocolo adicional que o governo anterior, da presidente 
Cristina Kirchner. Alguns assessores de política externa do presidente Macri 

377 Pierre Goldschmidt, “The Future of the NPT: Should It Be Enhanced, Changed or Replaced?” (apresentação, 
Nuclear Disarmament and Nonproliferation – The Future of the NPT, Rio de Janeiro, 29-30 de outubro de 2009).

378 A Euratom é uma organização internacional envolvida em diversas atividades nucleares em nome de seus 
membros europeus e que atua na promoção e difusão da energia nuclear, no aprimoramento da segurança 
nuclear e na implementação de salvaguardas nucleares.

379 “Status List – Conclusion of Additional Protocols, Status as of 31 December 2019”, IAEA, acesso em 18 de janeiro de 
2020, https://www.iaea.org/sites/default/files/20/01/sg-ap-status.pdf.
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apoiavam abertamente a celebração de um protocolo adicional.380

Ao contrário do Brasil, a indústria nuclear da Argentina é voltada para a exportação. 
Por essa razão, embora um protocolo adicional não faça nenhuma diferença prática 
na capacidade da Argentina de exportar sua tecnologia no setor de reatores, ele 
adicionará capital político a um país que dispõe de uma indústria nuclear avançada e 
se posiciona como um ator relevante e responsável no regime nuclear global. 

Historicamente, a Argentina tem se posicionado de forma mais alinhada aos Estados 
Unidos, em comparação com o Brasil, que, em geral, alinha-se aos países em 
desenvolvimento. O desejo de ser visto como parte do Ocidente e como aderente ao 
regime global de não-proliferação explica a propensão da Argentina de celebrar um 
protocolo adicional. 

A Argentina também desfruta de representatividade em altos níveis do cenário 
nuclear global. O país conta com um diplomata de alto escalão com profundos 
conhecimentos sobre diplomacia nuclear e boa reputação internacional. Em outubro 
de 2019, a Junta de Governadores da AIEA elegeu o embaixador Rafael Grossi como 
o novo Diretor Geral da Agência após a morte repentina do antigo Diretor, Yukiya 
Amano em julho de 2019. Antes disso, o embaixador havia exercido as funções de 
Diretor Geral Assistente para Políticas Públicas e chefe de gabinete da AIEA. Com 
Grossi no comando da Agência, provavelmente haverá maiores expectativas de 
que a Argentina conclua um protocolo adicional, mas desenvolvimentos futuros 
nessa agenda dependerão da política externa do governo eleito da Argentina, do 
presidente Alberto Fernández. 

Isso não significa que haja consenso sobre esse assunto na Argentina. Muitos cientistas 
nucleares e especialistas técnicos argentinos, principalmente aqueles que trabalham 
junto à ABACC, apoiam o posicionamento do Brasil e sustentam que as salvaguardas 
da ABACC são suficientes para ratificar os compromissos de uso pacífico da energia 
nuclear do Brasil.

Assim sendo, o Brasil deve estar preparado para mudanças no posicionamento da 
Argentina em relação a esse assunto. A Argentina, sem dúvida, preferiria tratar de 
um protocolo adicional em conjunto com o Brasil, mas Brasília não pode contar que 
Buenos Aires irá aguardar, por tempo indeterminado, uma decisão brasileira. Embora 
o governo do Brasil possa considerar a conclusão de um protocolo adicional como 
contrário aos seus interesses nacionais, um cenário em que a Argentina celebre um 
protocolo adicional por si só, deixando o Brasil para trás em meio a uma minoria isolada, 
pode ser mais prejudicial aos interesses brasileiros.

SALVAGUARDAS E COMBUSTÍVEL NUCLEAR NAVAL

Outro aspecto sensível para o Brasil é a questão das salvaguardas para o combustível 
nuclear naval. O submarino brasileiro a propulsão nuclear ainda levará ao menos uma 

380 Eduardo Diez, “National Development and Argentina’s Nuclear Policy” in Perspectives on the Evolving Nuclear 
Order, ed. Toby Dalton; Togzhan Kassenova, Lauryn Williams (Washington, DC: Carnegie Endowment for 
International Peace, 2016), 31.
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década para ser lançado, mas esse tempo pode ser necessário para se elaborar um 
acordo de salvaguardas satisfatório com a AIEA. 

O INFCIRC/153 (Corrigido), documento da AIEA que fornece um modelo para 
acordo de salvaguardas abrangentes, prevê a “não aplicação de salvaguardas 
em material nuclear a ser usado em atividades não pacíf icas”. Essa disposição, 
prevista no parágrafo 14, permite que o Estado retire o material nuclear do controle 
de salvaguardas após a celebração de acordo com a AIEA para a não aplicação 
de salvaguardas, caso o material seja usado em propulsão nuclear naval. Muitos 
especialistas internacionais defendem que essa disposição gera uma “brecha” na 
aplicação de salvaguardas ao combustível nuclear naval.

As autoridades brasileiras confirmam que 
o país pretende aplicar salvaguardas ao 
combustível nuclear naval, em conformidade 
com o Acordo Quadripartite. A disposição 
correspondente prevista no Acordo 
Quadripartite é o artigo 13. Essa disposição 
difere do INFCIRC/153 (corrigido) na medida 
em que, em vez de tratar da não aplicação 
de salvaguardas a esse tipo de material, trata 
da aplicação de “procedimentos especiais” 
ao material nuclear usado para propulsão 
nuclear, inclusive para submarinos e 
protótipos. Isso reflete o compromisso 
do Brasil e da Argentina, sob o Tratado de 
Tlatelolco, de aceitar salvaguardas em todas 
as suas atividades nucleares.

Aparentemente, a principal motivação 
da Marinha do Brasil para salvaguardar o 
combustível nuclear naval vem do desejo de legitimar o programa de submarinos 
a propulsão nuclear aos olhos da comunidade internacional. Para esse f im, o 
Brasil precisaria desenhar um acordo com a AIEA que satisf izesse tanto a Marinha 
quanto a comunidade internacional.

O desafio que o Brasil enfrenta é o de como conciliar suas preocupações legítimas 
com a proteção de informações confidenciais de segurança nacional com a 
necessidade de permitir acesso suficiente para garantir a credibilidade das 
salvaguardas. Entre as preocupações práticas, estão a proteção das informações 
sobre a composição radioisotópica do combustível nuclear, a proteção dos dados 
sobre a quantidade de combustível necessária para um núcleo (uma vez que essas 
informações podem indicar o tempo que o submarino pode f icar no mar) e evitar 
a divulgação dos padrões de deslocamento e localização do submarino. Não existe 
precedente para a aplicação de salvaguardas em combustíveis nucleares navais 
em Estados não-detentores de armas nucleares. Por isso, não existe nenhum plano 
detalhado sobre como proceder nesse sentido, mas alguns estudos disponibilizados 
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publicamente começaram a abordar esse tema, propondo soluções técnicas.381 
A questão fundamental que o Brasil e a AIEA teriam que resolver seria onde 
exatamente a “aplicação militar” começa e onde termina. 

Considerando que a Junta de Governadores da IAEA obriga o Diretor Geral a usar 
o Modelo de Protocolo Adicional como padrão para todos os Estados signatários 
de acordos de salvaguardas abrangentes, é improvável que a AIEA possa oferecer 
ao Brasil um protocolo adicional diferente do modelo. No entanto, o Brasil e a AIEA 
podem negociar acordos especiais sob o Acordo Quadripartite que já levem em 
conta as disposições do protocolo adicional, para que, se e quando o Brasil optar por 
celebrar um protocolo adicional, os procedimentos especiais (que provavelmente 
terão que ser aprovados pela Junta de Governadores) já estejam em vigor. Essa 
medida evitaria, no âmbito da Junta, debates desnecessários e provavelmente 
demorados sobre um protocolo adicional que contenha qualif icações e 
condicionantes inexistentes no modelo.

A ABACC E A AIEA

Desde a sua criação em 1991, a ABACC vem contribuindo imensamente para 
estabelecer uma maior confiança entre a Argentina e o Brasil no campo nuclear. 
O regime bilateral de salvaguardas nucleares também reassegurou à comunidade 
internacional que os dois países não estavam em vias de iniciar uma corrida pela 
tecnologia nuclear. É importante ressaltar que a ABACC também facilitou o processo 
para os dois Estados ingressarem no TNP como Estados não-detentores de armas 
nucleares, tornarem-se membros do Grupo de Supridores Nucleares e assinar outros 
compromissos de não-proliferação, tais como o Tratado de Proibição Completa de 
Testes Nucleares e o Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis.

A ABACC atingiu tais resultados graças a uma rede de acordos bilaterais sobre o 
uso pacíf ico da energia nuclear, um sistema comum de contabilidade e controle 
de materiais nucleares e um regime de aplicação de salvaguardas nucleares. O 
modelo da organização está calcado num sistema de verif icação funcionalmente 
independente, no seu quadro de técnicos qualif icados, em critérios de salvaguardas 
compatíveis com salvaguardas internacionais e, por f im, na decisão conjunta dos 
dois Estados de proteger o sigilo tecnológico ao mesmo tempo em que se valem, 
de forma extensiva, de visitas de verif icação não anunciadas, incluindo a instalações 
nucleares controladas pelas Forças Armadas do outro Estado. 

Três décadas depois da sua criação, no entanto, funcionários da ABACC e 
autoridades de Brasília e de Buenos Aires parecem concordar que a organização 
está numa encruzilhada. Seus termos de referência são limitados, e seus inspetores 
frequentemente duplicam o trabalho realizado pelos inspetores da AIEA. Além disso, a 
cooperação técnica entre as duas agências permaneceu, em geral, a mesma, desde a 

381 Vide, por exemplo, Philippe, “Safeguarding the Military Naval Nuclear Fuel Cycle.”
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publicação do Acordo de Cooperação entre a AIEA e a ABACC em 1998.382

O que a ABACC poderia almejar fazer diferente?

É difícil encontrar respostas para essa pergunta pois a ABACC e a AIEA divergem sobre 
como deve ser o equilíbrio entre a cooperação e independência entre elas. De um lado, 
as autoridades da AIEA costumam enxergar na ABACC uma porta-voz dos setores 
nucleares nacionais da Argentina e do Brasil, e não como uma agência independente 
e autônoma. Alguns chegam a sugerir que a ABACC é usada como um escudo para 
proteger a soberania nacional, em vez de atuar como um organismo internacional 
com autoridade concreta sobre os programas nacionais. 

Do outro, as autoridades da ABACC 
rejeitam essa alegação, apontando os 
casos em que a ABACC identificou fatos 
relevantes nas instalações nucleares 
nacionais antes da AIEA. Além disso, essas 
mesmas autoridades afirmam que Viena 
presta pouca ou nenhuma atenção aos 
relatórios enviados pelo agência brasileiro-
argentina e que os inspetores da AIEA 
desconfiam da ABACC porque não há um 
protocolo adicional que vincule a Argentina 
ou o Brasil a inspeções mais intrusivas. 
Também se queixam de que a equipe 
da AIEA imprime um caráter uniforme 
às salvaguardas, enquanto a ABACC as 
atribui uma condição variável, de acordo 
com cada contexto. Por isso, após mais de 
25 anos de existência, a ABACC ainda não 
é tratada pela comunidade internacional 
como agência de inspeção autônoma, o 
que é particularmente frustrante para a 
equipe da ABACC, que anseia por assumir 
mais responsabilidades. 

As divisões entre a ABACC e a AIEA também comprometem o potencial de sinergia 
em áreas onde a cooperação poderia, na prática, reduzir os custos em ambos os lados. 
São três as áreas mais notórias onde essa cooperação poderia ocorrer: a integração de 
salvaguardas no projeto de instalações, a adoção de um sistema de revisão por pares e 
um sistema de auditoria baseado em referências internacionais. A AIEA também poderia 
fazer uso da extensa amostra que a ABACC coleta e analisa. Esses tipos de atividades 
conjuntas poderiam ser bastante úteis para as duas organizações, à medida que os 
programas nucleares conduzidos na Argentina e no Brasil se expandem e se tornam 
mais complexos e mais caros de inspecionar. Além disso, é provável que exista uma 

382 Agreement for the Application of Safeguards (Quadripartite Agreement), Argentina-Brazil-ABACC-IAEA, 13 de 
dezembro de 1991, IAEA INFCIRC/435, https://www.abacc.org.br/wp-content/uploads/2016/09/1998-Acordo-de-
cooperação-entre-a-ABACC-e-a-AIEA-espanhol-assinado.pdf.
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demanda crescente pela adequação dos procedimentos e métodos de salvaguarda 
existentes de modo que estejam em conformidade com as novas tecnologias que as 
organizações estão adquirindo. À medida que o Brasil avança na construção de seu 
submarino a propulsão nuclear, haverá uma demanda crescente por comprovações 
de que o país não está descumprindo seus compromissos internacionais, ou seja, de 
que não está desviando combustíveis nucleares navais para fins não autorizados. A 
ABACC detém uma posição única para colaborar na resolução dessa lacuna.

A ABACC também é afetada pelo ambiente financeiro restrito em que atua. Há vários 
anos, representantes da ABACC defendem que a Argentina e o Brasil devem dar mais 
suporte e apoio financeiro à organização. No entanto, a busca por maiores verbas é 
uma empreitada complicada nos contextos nacionais tanto na Argentina quanto no 
Brasil. Uma possível saída seria a ABACC expandir a sua missão, indo além da execução 
das salvaguardas bilaterais e do trabalho de colaboração com a AIEA em verificar o 
quão corretos e completos são os relatórios nacionais. Alguns defendem a expansão 
das atribuições da ABACC na região, permitindo que ela preste assistência técnica e 
cooperação, além de formação e treinamento, a outros países da América do Sul que 
voluntariamente solicitarem ajuda. 

À medida que a Argentina e o Brasil encaram as difíceis questões que envolvem o 
futuro da ABACC, eles deveriam se pautar pela experiência da Euratom. Em particular, 
as autoridades de Buenos Aires e Brasília devem revisitar os conflitos ocorridos 
Euratom e a AIEA no passado para aprender como essas duas organizações acabaram 
encontrando uma solução de longo prazo e adotaram o acordo de parceria nuclear 
que solucionou diversas questões contenciosas. Não faltam motivos para acreditar 
que a ABACC e a AIEA têm as condições de atingir avanços semelhantes em seu 
relacionamento. 

Existem outras questões relativas à ABACC que devem chamar a atenção das 
autoridades brasileiras. À medida que o projeto de construção do submarino a 
propulsão nuclear for avançando, haverá maior necessidade de uma comunicação 
diplomática mais clara acerca das intenções brasileiras. Isso ocorrerá inevitavelmente 
porque a aquisição de novos recursos de tecnologia nuclear sempre traz incertezas por 
parte de observadores externos. Nesse cenário, a ABACC agrega mais valor ao Brasil 
devido à sua capacidade de intermediar a tarefa desafiadora de divulgar as intenções 
envolvidas. Isso é importante porque a maneira como o Brasil comunica a sua postura 
e os seus planos futuros no setor nuclear quando o submarino estiver operando terá 
efeitos de longo prazo sobre como a comunidade internacional enxerga e responde ao 
programa nuclear do Brasil. A ABACC pode ser crucial na resolução dos problemas que 
surgirão no processo e no auxílio à criação de um ambiente externo mais produtivo. 
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INVESTIMENTOS  
PRIVADOS

Desde 2016, o Brasil busca vender bilhões de dólares em ativos estatais do segmento 
de geração e distribuição de energia a fim de conter o enorme déficit do país e atrair 
investimentos para um setor tão necessitado. Em que pese a transferência considerável 
de ativos para o setor privado, não há planos de se privatizar a Eletronuclear com suas 
usinas nucleares de Angra-1 e Angra-2. Em vez disso, o governo busca um ou mais 
parceiros internacionais que possam aportar recursos financeiros na conclusão de 
Angra-3. O governo brasileiro também vem desenvolvendo uma nova estrutura para 
promover a participação do capital privado na futura expansão das atividades de 
mineração e beneficiamento de urânio e expandir a presença privada no mercado 
de radioisótopos, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre esses projetos. Este 
capítulo descreve a situação atual do investimento privado no setor nuclear brasileiro, 
oferece um mapeamento de possíveis questões a respeito da redução dos níveis 
de accountability e fiscalização e oferece uma visão geral das oportunidades e dos 
desafios que provavelmente surgirão no processo. 

ENERGIA NUCLEAR E ANGRA-3

A preparação do terreno para a construção de Angra-3 teve início em 1984, mas foi 
interrompida dois anos depois devido a problemas orçamentários. Em 2010, as 
operações foram reiniciadas graças a empréstimos obtidos junto ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica Federal (CEF), 
no valor de R$ 10 bilhões. Na época, o contrato de 35 anos fixava a tarifa em R$ 240/
MWh. Em 2015, no entanto, o TCU suspendeu a obra devido aos escândalos envolvendo 
grandes conglomerados privados e a Eletronuclear, trazidos à tona pelas investigações 
da Lava Jato. Na ocasião da suspensão, as obras estavam bastante adiantadas. O 
índice geral de conclusão estava em 67%, dos quais 88% se referiam aos projetos de 
engenharia, 78%, ao fornecimento de equipamentos e materiais, 82%, às obras civis, e 
19%, à montagem eletromecânica. Todos os contratos com as empresas investigadas 
por corrupção foram cancelados. 

Segundo a Eletronuclear, a retomada das obras implicaria em um custo imediato de R$ 
13,8 bilhões e levaria 55 meses para que fossem concluídas. Representantes da empresa 
estatal estimam que o abandono do projeto, por sua vez, demandaria cerca de R$ 
11,9 bilhões em custos com liquidação, incluindo multas, desmobilização, a rescisão de 
contratos com a Framatome (antiga Areva), compensação ambiental, ressarcimento 
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de isenções fiscais e a 
construção de sistemas de 
proteção para as estruturas já 
construídas. Os gestores da 
Eletronuclear argumentam 
que a diferença de custo 
entre a conclusão das 
obras e o desmonte do 
empreendimento gera um 
grande incentivo para que 
o Brasil conclua e conecte 
Angra-3 à rede de geração 
de energia do país.383

Para que isso aconteça, 
no entanto, a empresa 
estima que será necessária 
a inclusão de um parceiro 

internacional ou um consórcio de parceiros para financiar as operações restantes. 
Embora ainda não estejam claros os detalhes específicos dessa parceria, a 
Eletronuclear provavelmente continuará responsável pela requisição de licenças 
(nuclear e ambiental), pela obtenção do combustível nuclear e pela operação 
propriamente dita de Angra-3. O parceiro estrangeiro, por sua vez, teria que 
encontrar uma solução financeira para os empréstimos junto à Caixa e ao BNDES. 
Não há nenhum documento oficial que especifique a divisão de ações no novo 
empreendimento entre a Eletronuclear e um possível parceiro internacional, mas, 
em conversas informais com os autores, representantes envolvidos com esse assunto 
mencionaram uma distribuição na faixa de 25–75 a 40–60, divididos entre o parceiro 
estrangeiro e Eletronuclear, respectivamente. A Eletrobras também afirma que 
alguns atores privados não estariam interessados em investir apenas em Angra-3 
e, por isso, defende a oferta de um pacote de até quatro novos reatores nucleares, 
além de Angra-3. Em conversas com os autores, representantes da Eletronuclear 
disseram que a seleção de parceiros envolveria uma chamada pública de propostas 
para Angra-3. Já qualquer parceria a ser celebrada para a construção de reatores 
adicionais no futuro provavelmente demandará um acordo específico entre governos 
e não estará contemplado pela chamada de propostas prevista.

A f im de atrair os investidores estrangeiros, no f inal de 2018, o Conselho Nacional de 
Política Energética, o órgão consultivo federal para política e estratégia de energia, 
elevou o limite da taxa de R$ 240/MWh de maneira a contemplar contratos de  
off-take (compra) sobre a energia elétrica produzida. No presente momento, a nova 
taxa estimada é de R$ 480/MWh. Diversos parceiros em potencial, incluindo a EDF 
(França), a Mitsubishi (Japão), a CNNC (China) e a Rosatom (Rússia) manifestaram 
interesse. 

383 Nacim M. Mod, “Brazilian Power Generation” (Eletronuclear, Angra dos Reis), abril de 2018.; Consultas com gestores 
e equipes da Eletronuclear em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, 12 de abril de 2018.

Canteiro de obras de Angra-3 em 2017 (Foto: Divulgação PAC/Agência Brasil)
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O DEBATE SOBRE ANGRA-3 E O FUTURO DA 
ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL
A FGV Energia384 mapeou o debate sobre se o Brasil deve reiniciar a construção 
de Angra-3 e continuar investindo em energia para fins de produção de energia 
elétrica. A questão mais importante diz respeito à viabilidade econômica da 
nova tarifa e às metodologias para estimar o custo total da energia produzida 
por Angra-3. Os defensores da energia nuclear argumentam que a nova tarifa 
é o limite aprovado e não o preço real a ser adotado, o que provavelmente se 
reduzirá à medida que as atividades nucleares se ampliem e a energia nuclear 
seja produzida em larga escala. O preço final também depende das condições 
que serão estipuladas na futura chamada pública para a construção de 
Angra-3, o que poderia diminuir o limite. Defensores de Angra-3 enfatizam que 
o aumento da tarifa não é certo e tem como objetivo tornar os investimentos 
em Angra-3 atrativos para parceiros internacionais na fase inicial, apontando 
também que a tarifa atual está alinhada às referências internacionais 
estabelecidas pela Agência Internacional de Energia (US$ 40–100/MWh) e é 
competitiva no mercado nacional no contexto da geração térmica. Argumenta-
se, por exemplo, que a energia nuclear poderia substituir fontes térmicas mais 
caras, das quais o país depende atualmente. O preço do combustível nuclear 
também é considerado menos suscetível às volatilidades internacionais.385

Do outro lado do debate, alguns especialistas em planejamento energético 
apontam que o preço da energia nuclear é, na verdade, mais elevado do 
que a tarifa de outras fontes de energia na mesma categoria de “energia de 
reserva” (como, por exemplo, biomassa, vento e energia fotovoltaica) e quando 
comparado a fontes térmicas, mesmo considerando outros custos associados, 
como a transmissão de energia. O gás natural, por exemplo, poderia ser um 
concorrente econômico da energia nuclear, dadas as grandes reservas offshore 
no litoral do Brasil.386 Os especialistas também afirmam que o cálculo da tarifa 
proposta leva em conta apenas a produção propriamente dita, em condições 
perfeitamente seguras, desconsiderando os custos com gerenciamento de 
resíduos e seguro por acidentes.387 Metodologias alternativas apontam que a 
tarifa atual também despreza os custos dos empréstimos junto ao BNDES e à 
Caixa Econômica Federal.388

O impasse vai além da dimensão econômica. O debate também diz respeito 
aos benefícios e desvantagens da energia nuclear para a segurança e 
sustentabilidade da matriz energética brasileira. Atualmente, o Brasil precisa 

384 FGV Energia, Boletim de Conjuntura do Setor Energético, (FGV Energia, 2019), https://fgvenergia.fgv.br/sites/
fgvenergia.fgv.br/f iles/fevereiro-2019_f inal.pdf.

385 FGV Energia, “Opinião: Entrevistas com especialistas: as diferentes visões a respeito da energia nuclear no Brasil” 
in FGV Energia, Boletim de Conjuntura do Setor Energético (2019), 15-17; FGV Energia, “Opinião” in FGV Energia, 
Boletim de Conjuntura do Setor Energético (2019), 17-18.

386 Ibid., 9, 18-19, 22, 23.
387 Ibid, 29.
388 Instituto Escolhas, Custos e Benefícios da Termelétrica Angra 3 (Dezembro de 2018).
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recorrer às usinas termelétricas para equilibrar o seu input de energia e 
produzir a quantidade necessária de eletricidade quando houver falta de 
energia hidrelétrica – a principal fonte de eletricidade do Brasil – e de outras 
fontes sazonais. Os defensores da energia nuclear afirmam que, enquanto 
uma opção térmica não sazonal, essa fonte de energia seria capaz de propiciar 
segurança energética a um custo razoável e com menos emissões de gases 
de efeito estufa durante a produção de energia em comparação com outras 
opções térmicas poluidoras.389

Os que são contra afirmam que, apesar de oferecer uma fonte contínua de 
energia, a geração de energia nuclear é muito inflexível para equilibrar as 
constantes variações em um sistema energético flexível como o do Brasil. Eles 
observam que as usinas nucleares não podem ser facilmente desligadas para 
acomodar as variações na quantidade de energia produzida por outras fontes. 
Mesmo quando fontes sazonais, como a energia hidrelétrica, são utilizadas em 
plena capacidade, as usinas nucleares continuariam operando. Portanto, uma 
eventual decisão por parte do governo de expandir o setor de energia nuclear 
poderia criar um sistema superdimensionado, fazendo com que houvesse 
perda de uma energia cara.390

Especialistas em energia também questionam os índices de emissão de gases 
de efeito estufa das usinas nucleares. Embora a produção de energia em si 
possa exigir quantidades relativamente pequenas de energia, a construção de 
usinas nucleares depende de processos intensivos, que aumentam a pegada 
de carbono total.391

A decisão de retomar a construção de Angra-3 e expandir a produção de 
energia nuclear está inter-relacionada com a operação do setor nuclear como 
um todo, principalmente se considerarmos o ciclo do combustível nuclear. 
Nesse sentido, os defensores da energia nuclear acreditam que Angra-3 e a 
construção de novas usinas poderiam estimular o aumento da escala industrial 
do ciclo do combustível, incentivando novos desenvolvimentos tecnológicos 
no setor, como a produção e a operação de reatores modulares de pequeno 
porte.392 Os críticos, porém, afirmam que ainda não foi encontrada uma solução 
para o descarte final de rejeitos radioativos e que, embora a probabilidade de 
acidentes seja baixa, seus possíveis efeitos são incalculáveis, não valendo a 
pena o risco.393

DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

Os recentes desenvolvimentos do debate público no Brasil sobre o papel do setor 

389 FGV Energia, “Opinião” in FGV Energia, Boletim de Conjuntura do Setor Energético (2019), 7, 10-11, 13-14, 17.
390 Ibid., 18, 27-28.
391 Ibid., 9-10.
392 Ibid., 12-16, 25-27.
393 Ibid.,22-23, 29.
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privado na produção de energia nuclear apontam para diversos desafios, mas também 
oferecem uma janela para possíveis oportunidades.

Em primeiro lugar, a busca por uma parceria público-privada destinada à conclusão 
de Angra-3 irá intensificar questões relacionadas a práticas de rentismo (rent-seeking) 
no setor nuclear. O fenômeno de rent seeking ocorre quando os pagamentos pelos 
recursos são mais altos do que se esses recursos fossem usados de maneira alternativa. 
Assim, a obtenção de rendas ocorre quando um agente econômico manipula os 
preços e os força a desviar dos patamares competitivos. O fato de a intervenção estatal 
na fixação dos preços possibilitar a geração de renda cria incentivos para que os 
investidores do setor privado influenciem as decisões políticas por meio de relações 
pessoais. Como mostra a experiência internacional, em sociedades rentistas, grupos 
poderosos suplantam a capacidade do Estado de conter e filtrar suas demandas. Frear 
essa dinâmica no setor nuclear é particularmente complicado, pois muitas vezes ela 
opera em um mercado não competitivo com apenas alguns participantes qualificados. 
Nesse contexto, não é evidente que o envolvimento do setor privado vá diminuir de fato 
os custos operacionais ou melhorar a qualidade dos serviços. Os críticos sustentam que 
a propriedade privada pode tornar os serviços proibitivamente caros ou indisponíveis 
para grande parte da população.

Em segundo lugar, pode-se argumentar que o crescente papel do setor privado na 
prestação de serviços públicos afastará a ação governamental do controle direto, 
dificultando, por conseguinte, a implementação das práticas padronizadas de 
accountability e controle democrático. 

As discussões acerca de Angra-3 propiciam uma boa oportunidade de se questionar 
qual é o papel adequado de um governo na criação de um arcabouço sólido de políticas 
públicas para o uso da energia nuclear. A principal prioridade deveria ser, nesse sentido, 
a criação de condições nas quais os atores estatais e privados estejam mais propensos 
a atuar de acordo com os interesses públicos. Ao enfocar no impacto do investimento 
privado sobre o controle da gestão, o debate poderá destacar os prós e os contras da 
privatização em comparação com as boas práticas de gestão e accountability. Espera-
se que essa discussão ocorra também em um contexto mais amplo de resolução dos 
dilemas de longa data que a formulação de políticas nucleares enfrenta neste país, 
como destaca o presente relatório. 

Se o Brasil quiser obter (e expandir) uma indústria nuclear viável, os envolvidos na tarefa 
de formulação de políticas públicas terão que conciliar a busca por lucro, por parte 
de parceiros privados, com os princípios fundamentais de segurança física, segurança 
técnica, transparência e accountability em um setor que sofreu com contratempos em 
todas essas frentes. Os requisitos para haver maior transparência ajudarão a manter 
controles democráticos, e termos contratuais que prevejam requisitos de accountability 
e monitoramento tanto para o governo quanto para terceiros contribuirão para uma 
cultura de compliance. Esse tipo de abordagem em relação à questão de accountability 
por parte de empresas privadas será particularmente crucial, à medida que o Brasil 
busca uma transição do antigo sistema de corrupção endêmica para um padrão de 
boa governança. 
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O CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR E A INB

A procura por investidores privados também faz parte das estratégias do governo para 
impulsionar o ciclo industrial do combustível nuclear. O governo considera a entrada 
de atores privados nesse segmento como um meio de reduzir o quanto o setor 
depende dos recursos financeiros provenientes do orçamento federal. Atualmente, 
a única estatal responsável pelo ciclo do combustível industrial (INB) ainda depende 
do orçamento federal para executar o monopólio governamental sobre o ciclo do 

combustível industrial. Para o governo, a 
participação de investidores privados poderia 
não apenas aumentar o volume, mas também 
garantir a viabilidade econômica do ciclo do 
combustível nuclear brasileiro como um todo, 
tornando a operação do programa nuclear 
sustentável no longo prazo.

No cenário atual, a INB não consegue atender 
à demanda nacional por combustível nuclear 
sem recorrer a fornecedores estrangeiros. 
No setor de mineração, as atividades foram 
suspensas em 2014, e os planos de expansão 
para produção no complexo de mineração 
de Caetité (a abertura de uma nova mina, a 
implantação de uma nova mina subterrânea e a  
duplicação da capacidade de beneficiamento) 
ainda estão em andamento. Além disso, o 
projeto conjunto de mineração de urânio e 
fosfato em Santa Quitéria, uma parceria com a 
empresa privada Galvani, aguarda licença. 

Atualmente, os planos para a entrada 
de investidores privados estão voltados 
para a mineração de urânio, mantendo as 
atividades de enriquecimento e a produção 
de combustível sob o controle estatal.394 
Desde 2018, o Comitê Nuclear do GSI discute 
os modelos de captação de investidores 
privados para o setor de mineração de urânio. 

O Ministério de Minas e Energia, sob o comando do Almirante Bento, também está 
considerando as opções disponíveis. A principal questão que afeta os rumos do debate 
diz respeito à necessidade ou não de se promoverem mudanças na Constituição para 
permitir a participação de investidores privados. 

Em 2019, o governo sinalizou que não proporia nenhuma reforma legal para suspender 
o monopólio estatal sobre a mineração de urânio. Em vez disso, a entrada de empresas 

394 Goés, Polito, Souza, “Governo Vai Estimular Parcerias para Ampliar a Produção de Urânio,” Valor Econômico.
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privadas dependeria apenas de novas 
diretrizes sobre o assunto, que não exigem 
a aprovação de uma lei no Congresso 
Nacional.395 Nesse sentido, há pelo menos 
duas opções disponíveis. A primeira 
envolve a expansão do modelo aplicado 
em Santa Quitéria para outras áreas 
prospectadas para a mineração de urânio. 
De acordo com esse modelo, o parceiro 
privado (Galvani) é responsável pelo 
estabelecimento do projeto de mineração 
de urânio e de minerais associados, ao 
passo que a INB continua responsável por 
todo o licenciamento nuclear e ambiental, 
segurança e proteção radiológica e todas 
as demais operações que envolvem o 
urânio.396 Outra opção é contratar uma 
empresa privada para executar a atividade 
de mineração propriamente dita, com o 
governo federal mantendo a supervisão e 
o controle sobre os processos.397

Além de atrair investidores privados 
para o segmento de mineração de 
urânio, o governo considera que a 
busca pela independência f inanceira da INB poderá aumentar a escala industrial 
do ciclo do combustível, particularmente no enriquecimento de urânio. No 
modelo atual, a INB é uma empresa estatal dependente, o que signif ica que todas 
as receitas auferidas com seus produtos e serviços são repassadas ao Tesouro, 
responsável pela alocação de recursos do orçamento federal. Na prática, para 
o governo, essa dependência coloca obstáculos aos investimentos futuros da 
empresa, pois ela permanece vulnerável à volatilidade do orçamento federal.398 
O projeto de uma usina de conversão de urânio em escala industrial encontra-se 
parado, e a estatal não consegue atender à demanda nacional de enriquecimento. 
Os indicadores mais recentes mostram que a INB atende apenas o equivalente a 
60% da demanda de urânio enriquecido de Angra-1.399

395 Manoel Ventura, “Governo Quer Liberar Mineração de Urânio para Empresas Privadas sem Alterar a Constituição,” 
O Globo, 11 de abril de 2019, acesso em 29 de agosto de 2019, https://oglobo.globo.com/economia/governo-quer-
liberar-mineracao-de-uranio-para-empresas-privadas-sem-alterar-constituicao-23591104.

396 INB, Plano Estratégico INB 2017-2026 (2017), 36-37.
397 Goés, Polito, Souza, “Governo Vai Estimular Parcerias para Ampliar a Produção de Urânio,” Valor Econômico.
398 Julio Wiziack, “’Minha Orientação É não Fazer Nomeação Política’, Diz Futuro Ministro de Minas e Energia,” 

Folha de São Paulo, 7 de dezembro de 2018, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2018/12/minha-orientacao-e-nao-fazer-nomeacao-politica-diz-futuro-ministro.shtml.

399 “Presidente da República visita INB e inaugura cascata de enriquecimento de urânio” INB, 29 de novembro 
de 2019, https://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/presidente-da-republica-visita-inb-e-inaugura-cascata-de-
enriquecimento-de-urani/Origem/395.

Minério de urânio (Foto: Marcelo Corrêa/Acervo INB)

INB Santa Quitéria (Foto: Acervo INB)

https://oglobo.globo.com/economia/governo-quer-liberar-mineracao-de-uranio-para-empresas-privadas-sem-alterar-constituicao-23591104
https://oglobo.globo.com/economia/governo-quer-liberar-mineracao-de-uranio-para-empresas-privadas-sem-alterar-constituicao-23591104
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/minha-orientacao-e-nao-fazer-nomeacao-politica-diz-futuro-ministro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/minha-orientacao-e-nao-fazer-nomeacao-politica-diz-futuro-ministro.shtml
https://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/presidente-da-republica-visita-inb-e-inaugura-cascata-de-enriquecimento-de-urani/Origem/395
https://www.inb.gov.br/Detalhe/Conteudo/presidente-da-republica-visita-inb-e-inaugura-cascata-de-enriquecimento-de-urani/Origem/395
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Atualmente, a estatal alcançou uma taxa de 71% de independência financeira, mas 
ainda depende do Tesouro Nacional para pagar os salários dos funcionários, realizar 
grandes investimentos e desenvolver o projeto para o descomissionamento da mina de 
Caldas.400 De acordo com o seu planejamento estratégico mais recente, a INB planeja 
atingir plena autonomia financeira – isto é, “lucro operacional” – até 2026. Para alcançar 
esse objetivo, a empresa identificou diversos canais de ação: (1) retomar a mineração 
de urânio; (2) aumentar a capacidade instalada de enriquecimento; (3) obter e exportar 
o excesso de volume de urânio empobrecido; e (4) intensificar o fornecimento de 
produtos e a prestação de serviços.401 O ministro de Minas e Energia, Almirante Bento, 
indica que a INB também pode ser dividida, separando as atividades de mineração 
das operações de fabricação de combustível.402 Não foram divulgadas explicações 
mais detalhadas sobre essa proposta, mas poderíamos considerá-la como outro sinal 
de que o governo provavelmente fará pressão em favor da privatização da mineração 
de urânio, mantendo apenas o enriquecimento e a fabricação de combustível sob a 
responsabilidade da INB, dado o seu valor estratégico e suas sensíveis implicações 
para a não-proliferação e a segurança nuclear.

O MERCADO DE RADIOISÓTOPOS, O IPEN E O RMB

O governo brasileiro também vem discutindo como expandir a participação de 
empresas privadas no mercado de radioisótopos. A Emenda Constitucional No. 49 
(2006) permite ao governo federal conceder permissões especiais a agentes privados 
para produzir, comercializar e utilizar radioisótopos com meia-vida inferior a duas 
horas.403 Essas modificações legais têm como referência a fludeoxiglucose (FDG), um 
radiofármaco com meia-vida de 109 minutos, produzido em cíclotrons. De acordo com 
dados de 2016, seis empresas e duas organizações sem fins lucrativos atuavam na 
produção e na comercialização desse tipo de radioisótopo.404 Desde 2010, o Congresso 
discute uma nova emenda constitucional para acabar com o monopólio estatal sobre 
o mercado de radioisótopos, mas não houve avanço desde 2013.405 Em 2018, o GSI 
criou um grupo de trabalho especial no Comitê Nuclear para discutir as emendas que 
poderiam afrouxar ainda mais o monopólio estatal, mas tal iniciativa ainda não rendeu 
nenhum resultado concreto. Em 2019, um novo grupo criado no âmbito do GSI discute 
uma nova estratégia para a expansão do mercado de medicina nuclear no Brasil. 

400 INB, Relatório de Gestão 2017, 14-15; Pedro Aurélio Teixeira, “INB Quer Independência Financeira até 2026,” 
CanalEnergia, 25 de julho de 2018, https://canalenergia.com.br/noticias/53069425/inb-quer-independencia-
financeira-ate-2026; Ministério da Economia, Boletim das Empresas Estatais Federais, no. 11, 2019, acesso em 1º de 
novembro de 2019, http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/boletim-das-empresas-estatais-
federais/ arquivos/boletim-das-empresas-estatais-federais-2013-11a-edicao, 58.

401 INB, Plano Estratégico INB 2017-2026, 7, 31, 37.
402 Wiziack, “’Minha Orientação É não Fazer Nomeação Política’, Diz Futuro Ministro de Minas e Energia,” Folha de São 

Paulo.
403 Uma meia-vida curta impõe um desafio logístico para os produtores (até então, apenas a CNEN); como a atividade 

radioativa decai rapidamente, os locais de produção devem ser próximos aos centros que usam esse tipo de 
material.

404 Vitor da Silva Pereira, Maria Eveline de Castro Pereira, and Luiz Perez Zotes, “A Indústria de Radiofármacos no Brasil: 
O caso da Fluordesoxiflicose” (XII Congresso Nacional de Excelência em Gestão, Rio de Janeiro, 2016).

405 Senado Federal, PEC 517/2010, Autor: Senador Álvaro Dias (10 de agosto de 2010).

https://canalenergia.com.br/noticias/53069425/inb-quer-independencia-financeira-ate-2026
https://canalenergia.com.br/noticias/53069425/inb-quer-independencia-financeira-ate-2026
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Uma maior presença de 
empresas privadas no 
mercado de radioisótopos 
pode impactar os agentes 
e projetos atualmente 
envolvidos na produção de 
isótopos sob a supervisão 
da CNEN. Em virtude do 
monopólio que o governo 
federal ainda exerce sobre 
os radioisótopos com meia-
vida de mais de duas horas, 
os institutos de pesquisa da 
CNEN (principalmente o IPEN) 
ainda são os fornecedores 
exclusivos da maioria dos 
radioisótopos usados no país. 
Como instituições estatais, 
essas organizações têm dificuldades em atender a demanda nacional devido a 
limitações orçamentárias e a questões trabalhistas específicas. (Vide “Recursos 
Humanos e Educação” em “2 – Governança e Accountability.”). Ao mesmo tempo, a 
CNEN (em parceria com a Amazul e a empresa argentina Invap) está construindo o 
RMB, que deverá aumentar a escala de produção do Brasil e eliminar a dependência 
de importações de radioisótopos (em especial os radiofármacos). 

O impacto sobre esses agentes e sobre esses projetos depende do modelo a ser 
adotado pelo Brasil. O debate sobre o futuro do mercado de radioisótopos gira em 
torno de alguns temas-chave. Os que têm receio de abrir o campo para agentes 
privados reforçam a necessidade de se proteger a oferta nacional de radioisótopos 
(sobretudo os radiofármacos) contra as oscilações do mercado. De acordo com essa 
visão, o mercado pode acabar por não criar os incentivos de que os investimentos e 
a produção privada necessitam. Nesse sentido, propõem que o IPEN continue sendo 
o fornecedor exclusivo de radioisótopos do Sistema Único de Saúde e um provedor-
reserva em caso de escassez de produtos no setor privado. Para esse grupo, manter 
o IPEN como agente-chave na produção nacional de radioisótopos é fundamental 
para se preservar não apenas o fornecimento de produtos essenciais aos serviços 
sociais, como a medicina nuclear, mas também o próprio Instituto, já que a produção 
de radioisótopos propicia a alocação de recursos do orçamento federal e, assim, 
mantém o IPEN funcionando.

Por outro lado, alguns representantes do setor nuclear não preveem implicações 
de grandes dimensões para o mercado nacional. Sob essa perspectiva, continuará 
havendo alta demanda por esses produtos no mercado nacional, tornando-os rentáveis 
e constantemente atrativos para os agentes privados manterem a produção. O IPEN, 
por exemplo, como o principal centro de processamento de radiofármacos do país, é 
um grande consumidor de radioisótopos e, portanto, manteria o nível de demanda 

Produção de radiofármacos no IPEN (Foto: Marcello Vitorino / Fullpress)
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por esses insumos. Dessa forma, aqueles que defendem a expansão da participação 
de agentes privados nesse mercado reforçam que permitir a entrada de empresas 
privadas no mercado de produção de radioisótopos diminuiria a dependência do 
país das importações, tornando esse mercado mais estável e seguro.

Outra questão diz respeito ao modelo de negócios atual. Em entrevistas com os 
autores, representantes e especialistas do setor nuclear afirmaram que as deficiências 
do modelo atual decorrem menos da abordagem estatizante em si do que da maneira 
como o governo federal aloca recursos. Tal como ocorre com o lucro que o INB gera 
com a produção nuclear, a receita obtida com a comercialização de radioisótopos não 
retorna ao IPEN ou aos demais institutos da CNEN. Em vez disso, ela é direcionada 
para o Tesouro, cuja soma total é, em seguida, distribuída entre todas as entidades do 
governo federal, independentemente de sua produtividade ou lucro. Representantes 
da CNEN observam que, exatamente por esse motivo, o modelo de distribuição de 
receita a ser adotado para o RMB será fundamental para tornar o projeto lucrativo no 
futuro, principalmente no contexto de um mercado de radioisótopos mais aberto. Os 
radioisótopos produzidos em reatores de pesquisa nucleares, como o RMB e o IEA-R1, 
permanecerão como monopólio estatal. 
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CORRUPÇÃO 
 

Esta seção apresenta um panorama do papel da corrupção política nas políticas 
nucleares contemporâneas do Brasil. As investigações da Lava Jato, iniciadas em 2014, 
desvendaram um enorme esquema de corrupção em diversos setores: petróleo e gás, 
geração de energia hidrelétrica, frigoríficos, transporte, além de corrupção nos contratos 
relativos à Copa do Mundo (2014) e aos Jogos Olímpicos (2016). Os autores baseiam-
se nas decisões proferidas no âmbito da Lava Jato para descrever os mecanismos 
pelos quais membros do governo e conglomerados de empresas privadas agiram em 
conluio para gerar propinas no valor de milhões de dólares no setor nuclear. 

QUE TIPO DE CORRUPÇÃO?

O padrão de corrupção no setor nuclear desvendado pela Lava Jato é diferente daquele 
praticado individualmente por meio de práticas de suborno e outros crimes similares. 
A investigação mostrou que a atividade de corrupção no setor nuclear era mais 
institucionalizada. O modelo adotado em diversos setores envolvia elites empresariais 
e políticas, que trocavam contratos governamentais por recursos financeiros – lícitos e 
ilícitos – em favor de partidos políticos e suas respectivas campanhas. Embora há muito 
tempo já se soubesse que a política estava predominantemente baseada em interesses 
financeiros no Brasil, pouco se sabia a respeito do porquê e de como a corrupção 
desempenhava um papel tão central na captação de recursos no cenário político. 

A Lava Jato revelou um mecanismo disseminado entre atores privados e políticos. 
Uma empresa paga propina a agentes governamentais em troca de benefícios, como 
contratos, por exemplo. Essas transações favorecem a empresa através da maximização 
de seus lucros. Para as empresas, vale a pena se envolver nesses esquemas, mesmo que 
sejam descobertos, contanto que as penalidades esperadas sejam suficientemente 
baixas. Uma empresa pode também atuar em conluio com outras empresas com o 
intuito de ganharem licitações, formando carteis e criando barreiras à entrada de outros 
concorrentes, além de recorrerem a outros mecanismos para proteger suas fontes 
de renda. Essas empresas normalmente operam através de operadores financeiros 
(brokers), intermediários do setor privado, que possuem contatos relevantes e que 
prometem às empresas meios alternativos de fugir da burocracia, sendo pagos para 
isso. Os recursos que eles ganham das empresas são usados como remuneração 
própria e para pagar propina a representantes do governo, que podem ser políticos, 
integrantes de suas redes de favorecimento pessoal que eles nomeiam para ocupar 
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cargos gerenciais do setor público, além de funcionários de carreira de empresas e 
agências estatais. Nesse sistema, contatos pessoais e tráfico de influência são a moeda 
corrente. 

Embora a corrupção tradicional praticada por indivíduos seja tipicamente mantida 
em segredo, grande parte da corrupção política, mais institucionalizada, relevada 
pela Lava Jato, ocorre abertamente. Fundamentalmente, as investigações também 
expuseram o quanto algumas políticas não fazem sentido econômico, mas são 
implementadas mesmo assim, de acordo com os interesses de algumas poucas 

empresas e grupos políticos. Como 
resultado, bens públicos são, por vezes, 
providos; não por serem o objetivo 
principal da política pública, mas 
porque são o subproduto de agentes 
que competem para obter os benefícios 
privados dos recursos estatais. 

Esse tipo de corrupção é 
particularmente nocivo quando ocorre 
em políticas que demandam altos 
padrões regulatórios. Afinal, o processo 
endêmico de permutas de contratos 
governamentais por financiamento de 
campanhas pode levar à redução dos 
requisitos de licenciamento e de outras 
decisões atinentes às políticas públicas. 
Quando a prática do oferecimento de 
propinas se torna algo corriqueiro, os 
formuladores de políticas prestigiam 
as relações políticas em detrimento 
do estabelecimento de padrões de 
desempenho e buscam obter vantagens 
políticas ao invés de se preocuparem 
com questões de eficiência econômica. 
Esse sistema também privilegia grandes 
conglomerados que desfrutam de 
fácil acesso aos corredores do poder, 

deixando de fora eventuais concorrentes que possam imprimir dinamismo em áreas 
como o desenvolvimento tecnológico. O papel desproporcional exercido por entes 
externos, tais como vastos conglomerados privados, pode distorcer o processo de 
tomada de decisão e prejudicar a capacidade do governo de atuar de acordo com 
seus valores fundamentais.

A existência da corrupção não fez afundar, necessariamente, o desenvolvimento dos 
diversos setores envolvidos. Ela não saiu do controle a ponto de inviabilizar as políticas, 
e os desvios de dinheiro não impediram o Estado de prover bens. Mesmo quando havia 
o repasse de riquezas por parte dos empresários aos políticos, e por parte do Estado 

O padrão de corrupção no 
setor nuclear desvendado 
pela Lava Jato é diferente 
daquele praticado 
individualmente por meio 
de práticas de suborno e 
outros crimes similares. A 
investigação mostrou que 
a atividade de corrupção 
no setor nuclear era 
mais institucionalizada. 
O modelo adotado em 
diversos setores envolvia 
elites empresariais e 
políticas, que trocavam 
contratos governamentais 
por recursos financeiros – 
lícitos e ilícitos – em favor 
de partidos políticos e suas 
respectivas campanhas.
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ao setor privado, também havia investimentos produtivos frequentes. De fato, como 
mostra a literatura especializada, a máquina política nunca impediu que as nações se 
desenvolvessem.406

A institucionalização do tipo de corrupção exposta pela Lava Jato é particularmente 
difícil de erradicar porque, diferentemente do pagamento de propina a indivíduos, 
há ganhos políticos envolvidos. Tal fato deve ser motivo de reflexão por parte dos 
formuladores de políticas públicas, principalmente tendo em vista que a literatura 
especializada407 demonstra que as oportunidades de corrupção tendem a se expandir 
em períodos de boom econômico ou privatização de empresas estatais. Nesses casos, 
deter a corrupção é difícil porque ela envolve agentes políticos do alto escalão com 
consideráveis recursos de poder à sua disposição. Outra implicação fundamental dos 
fatos desvendados até o momento é que o problema em questão vai além da “laranja 
podre”, ou seja, a substituição de algumas pessoas não necessariamente modificará a 
dinâmica subjacente que gera a demanda por corrupção.

O QUE SE SABE ATÉ O MOMENTO 

Esta seção analisa as informações publicamente disponíveis sobre a corrupção no 
setor nuclear do Brasil. 

ANGRA-3

Atualmente, os processos judiciais sobre práticas de corrupção em Angra-3 estão 
em tramitação na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Em alguns casos, réus já foram 
julgados, enquanto, em outros, as investigações e acusações por parte do MPF do Rio 
de Janeiro resultaram em prisões temporárias e preventivas.408 As práticas de corrupção 
e as fraudes ocorridas em Angra-3 também são mencionadas nas decisões proferidas 
pelo TCU409 e em acordos de delação premiada celebrados por diferentes atores com 
diferentes instâncias da Justiça Federal.410

406 Vide, por exemplo, Mushtaq H. Khan, Jomo K.S., eds., Rents, Rent-Seeking and Economic Development: Theory 
and Evidence in Asia. (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

407 Vide, por exemplo, Dennis F. Thompson, “Theories of Institutional Corruption” in Annual Review of Political 
Science, 21 (2018), 495-513.

408  J.F.-7, Rio de Janeiro. Sentença D1, Processo No. 0510926-86.2015.4.02.5101, Juiz: Marcelo da Costa Bretas, 03.08.2016; 
J.F.-7, Rio de Janeiro, Processo No. 0500591-66.2019.4.02.5101 (2019.51.01.500591-0), Juiz: Marcelo da Costa Bretas, 
18.03.2019; MPF, PRE-RJ, Rio de Janeiro, Alegações Finais, Processo No 0510926-86.2015.4.02.5101, 02.06.2016; MPF, 
PRE-RJ, Rio de Janeiro, Denúncia, Processo No. 0100511-75.2016.4.02.5101, 20.02.2017; J.F.-7, Rio de Janeiro, Sentença 
D1, Processo No. 0106644-36.2016.4.02.5101 (2016.51.01.106644-6), Juiz: Marcelo da Costa Bretas, 13.12.2017; MPF, 
PRE-RJ, Rio de Janeiro, Denúncia, Processo 0502834-85.2016.4.02.5101, 03.08.2016; MPF, PRE-RJ, Rio de Janeiro, 
Denúncia, Processo No. 0510926-86.2015.4.02.5101 (ação penal), 27.07.2016; J.F.-7, Rio de Janeiro, Sentença, Processo 
No. 0100511-75.2016.4.02.5101 (2016.51.01.100511-1), Juiz: Marcelo da Costa Bretas, 27.10.2017.

409 TCU, Acórdão, Processo TC 002.651/2015-7, Relator: Min. Bruno Dantas; TCU, Voto, Processo TC 002.651/2015-7, 
Relator: Min. Bruno Dantas, 25.04.2018; TCU, Acompanhamento, Processo TC 016.991/2015-0, Relator: Min. Bruno 
Dantas.

410 Petição 6683 – Benedicto Junior – Eletronuclear, G1, Video, 24m25s, 12 de abril de 2017, http://g1.globo.com/politica/
operacao-lava-jato/videos/t/todos-os-videos/v/delacoes-da-odebrecht/5797325/; Petição 6683 – Fabio Gandolfo 
– Eletronuclear, G1, Video, 21m42s, 12 de abril de 2017, http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/videos/t/
delacoes-da- odebrecht/v/peticao-6683-fabio-gandolfo-eletronuclear/5797350/.

http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/videos/t/todos-os-videos/v/delacoes-da-odebrecht/5797325/
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/videos/t/todos-os-videos/v/delacoes-da-odebrecht/5797325/
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As investigações trouxeram à tona uma narrativa de eventos e práticas ilegais no âmbito 
de três conjuntos diferentes de contratos para a construção de Angra-3, a saber, os 
contratos de engenharia, construção e montagem eletromecânica. As investigações 
retratam o funcionamento de um mecanismo de corrupção que envolve a prática de 
pagamento de propina, licitações fraudulentas e processos complexos de lavagem 
de dinheiro com o envolvimento de executivos de empresas envolvidas no projeto de 
Angra-3, operadores financeiros, funcionários públicos da Eletronuclear, partidos e 
políticos, incluindo o ex-presidente Michel Temer, conforme ilustrado na Figura 9.

Figura 9: O mecanismo de corrupção política em Angra-3

Em seus estágios iniciais, as investigações mostraram que o então presidente da 
Eletronuclear, Othon Pinheiro da Silva, havia negociado o pagamento de propinas 
com as principais empresas envolvidas em contratos para prestação de serviços de 
construção e engenharia do empreendimento Angra-3. A maioria desses serviços 
estava relacionada a contratos anteriores, assinados na década de 1980, quando 
do início do projeto de Angra-3. Os processos judiciais descrevem pelo menos três 
ocasiões (em 2006, 2008 e 2014) em que Othon negociou com a Andrade Gutierrez 
propinas no valor de 1%411 dos contratos relacionados às obras de Angra-3. As 
investigações também indicam que Othon agiu a favor da Engevix nas licitações 
referentes aos contratos de engenharia de Angra-3 em troca de pagamentos 
ilícitos. Os diretores da Eletronuclear José Eduardo Costa Mattos e Luiz Messias 
também foram indiciados por negociar e/ou receber propinas no valor de até 
0,2% dos contratos da Andrade Gutierrez. O ex-diretor Luiz Antônio de Amorim 
Soares também é acusado de ter recebido propina da Engevix. Os mecanismos 
de pagamento e lavagem de dinheiro eram complexos e envolviam, por exemplo, 
a operação de empresas offshore e a utilização de contratos f ictícios com ou sem 
empresas intermediárias, que eram encarregadas de repassar os valores devidos 

411 J.F.-7, Rio de Janeiro. Sentença D1, Processo No. 0510926-86.2015.4.02.5101, Juiz: Marcelo da Costa Bretas, 03.08.2016, 
p. 24-25.
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a representantes da 
Eletronuclear. 

A licitação da montagem 
eletromecânica ocorreu 
entre 2011 e 2014, tendo 
como vencedores dois 
consórcios: UNA03 
(Camargo Correa, UTC, 
Odebrecht e Andrade 
Gutierrez) e Angra 03 
(Queiroz Galvão, Technit 
e EBE). As investigações 
sobre práticas de 
corrupção envolvendo 
esses contratos ainda 
estão em andamento e, 
até o momento, não há decisão judicial a respeito. No entanto, as decisões do TCU 
identificaram fraudes na licitação que envolvia a Queiroz Galvão, a EBE, a Techint 
e a UTC. Já os acordos de delação premiada assinados pelos CEOs de algumas das 
empresas envolvidas indicaram a existência de um cartel que operava licitações 
fraudulentas para distribuir propinas e efetuar pagamentos ilícitos no valor de R$ 30 
milhões a funcionários públicos, partidos e campanhas políticas e políticos.

Em março de 2019, a Justiça Federal do Rio de Janeiro412 ordenou a prisão preventiva 
do ex-presidente Temer, por acusações de corrupção envolvendo contratações para o 
desenvolvimento (e não a implementação) do projeto de montagem eletromecânica 
de Angra-3. O MPF declarou que Temer havia recebido pagamentos ilícitos da 
empresa finlandesa AF Consult, que vencera o processo de licitação desse contrato. 
As propinas eram pagas por meio de contratos fictícios indiretos com a AF Consult do 
Brasil, uma joint venture entre a AF Consult Ltd e a Argeplan. Essa última pertencia 
a João Batista Lima Filho (coronel Lima), amigo de Temer e operador financeiro. A 
Engevix teria feito doações aos altos escalões do Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB) em troca de benefícios nesses contratos de Angra-3. As investigações indicam 
que o esquema de corrupção envolvendo a Engevix, a AF Consult e a Argeplan em 
Angra-3 tornou-se possível graças ao presidente da Eletronuclear, Othon Pinheiro da 
Silva, que agia sob a influência política do coronel Lima, que, por sua vez, representava 
os interesses de Temer.

Vale mencionar como a rede de corrupção também se estendeu para além do projeto 
de Angra-3. Em um caso específico, o pagamento do valor devido no esquema de 
corrupção relativo a Angra-3 teve que ser efetuado através de contratos de publicidade 
do consórcio do aeroporto de Brasília, no qual a Engevix era uma das empresas 
participantes.

412 J.F.-7, Rio de Janeiro, Processo No. 0500591-66.2019.4.02.5101 (2019.51.01.500591-0), Juiz: Marcelo da Costa Bretas, 
18.03.2019.

Central nuclear de Angra em 2017 (Foto: Divulgação PAC/Agência Brasil)
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Quando o escândalo foi trazido à tona, ficou ainda mais difícil financiar o projeto 
de Angra-3. Agora, a Eletronuclear aguarda alterações na legislação para captar 
investimentos diretos estrangeiros. Desde que as obras começaram, em 2010, o custo 
total esperado de Angra-3 quase dobrou, chegando a R$ 14 bilhões, e a data de conclusão 
foi adiada diversas vezes. De acordo com o físico nuclear Ildo Sauer, “o problema é que 
os lobistas veem o setor nuclear como uma oportunidade para implantar megaprojetos, 
que custam muito caro, preocupando-se pouco com os custos.” (...) “Não se trata mais de 
ciência ou energia. É sobre política e dinheiro, e isso gera corrupção”.413

PROSUB

Em 2014, a Lava Jato constatou 
a existência de recursos ilícitos 
destinados a financiar campanhas 
políticas por meio de contratos do 
Prosub414 assinados entre o governo 
Lula, a Odebrecht e empresa 
francesa Naval Group, em 2009. 
A maioria das informações sobre 
possíveis práticas de corrupção 
no contexto do Prosub foi obtida 
através de acordos de delação 
premiada assinados por CEOs das 
empresas envolvidas e por políticos, 
em diferentes níveis da Justiça 
Federal.415

Em depoimento prestado em abril de 
2017, Benedicto Júnior, funcionário 

do alto escalão da Odebrecht, afirmou que a empresa havia pagado EUR 40 milhões a 
um operador financeiro para garantir a assinatura de um contrato entre a Odebrecht 
e a Naval Group (então DCNS). O operador financeiro, um lobista bem relacionado, 
já havia sido investigado e está sendo procurado para prestar depoimento na Suíça, 
em virtude de operações de lavagem de dinheiro relacionadas à sua atividade como 
intermediário em um contrato assinado no ano de 1990, para a aquisição de trens da 
Alstom e Siemens para o metrô de São Paulo.416 Othon Pinheiro da Silva, ex-presidente da 

413 Jeb Blount, “Brazil Nuclear Leader’s Arrest May Stymie its Atomic Ambitions,” Reuters, 30 de julho de 2015, acesso 
em 29 de agosto de 2019, https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-nuclear/brazil-nuclear-leaders-
arrest-may- stymie-its-atomic-ambitions-idUSKCN0Q425O20150730.

414 Conforme explicado anteriormente, o projeto Prosub englobe não apenas a construção do submarino a propulsão 
nuclear, mas também quatro submarinos convencionais.

415 Para um panorama, vide STF, Petição 6754, Relator: Min Edson Fachin, 16.03.2017.
416 Fabio Serapião and Beatriz Bulla, “Odebrecht Relata Propina para Projeto de Submarino Nuclear da Marinha,” 

Estadão, 15 de dezembro de 2016, acesso em 29 de agosto de 2019, https://politica.estadao.com.br/noticias/
geral,odebrecht-relata-propina-para-projeto-de-submarino-nuclear-da-marinha,10000094692; Fausto Macedo, 
“Odebrecht Pagou 40 milhões de Euros por Contratos de Submarinos,” Estadão, 14 de abril de 2017, acesso em 29 
de agosto de 2019, https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/odebrecht-pagou-40-milhoes-de-euros-
por-contrato-de-submarinos/.

Submarino Riachuelo (Foto: José Dias/PR, CC BY-NC-SA 2.0)

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,odebrecht-relata-propina-para-projeto-de-submarino-nuclear-da-marinha,10000094692
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,odebrecht-relata-propina-para-projeto-de-submarino-nuclear-da-marinha,10000094692
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/odebrecht-pagou-40-milhoes-de-euros-por-contrato-de-submarinos/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/odebrecht-pagou-40-milhoes-de-euros-por-contrato-de-submarinos/
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Eletronuclear e almirante reformado da Marinha, teria recebido propina no contexto do 
projeto Prosub por meio de empresas offshore e também em espécie.417 Investigações 
separadas do Ministério Público Militar não conseguiram encontrar evidências de que 
oficiais da ativa no Comando da Marinha e no projeto do Prosub estivessem envolvidos 
em práticas de corrupção e decidiu encerrar o caso em maio de 2019.418

Benedicto Júnior também afirmou que uma parte dos pagamentos, no valor de 50 
milhões de reais, havia sido alocado como crédito para o Partido dos Trabalhadores. 
Ele sugere que o dinheiro teria sido pago a um representante do partido, o tesoureiro 
João Vaccari, que atualmente cumpre uma pena de 24 anos de reclusão. De acordo 
com o depoimento prestado por Benedicto Júnior,419 o Partido dos Trabalhadores 
solicitou que a empresa repassasse 1% do contrato inicial do submarino, ou seja, cerca 
de R$ 6,5 milhões. 

De acordo com outro funcionário do alto escalão da Odebrecht, Marcos de Queiroz 
Grillo, que trabalhava no setor da Odebrecht dedicado aos pagamentos ilícitos, o 
dinheiro das propinas era obtido através do desvio de uma parcela dos pagamentos 
efetuados pelos serviços prestados pela construtora belga Jan De Nul no estaleiro 
de Itaguaí.420

Em maio de 2017, o jornal brasileiro Estadão421 e, posteriormente, o jornal francês Le 
Parisien422 divulgaram notícias de que autoridades policiais francesas tinham dado 
início a uma investigação paralela para averiguar a conduta do Naval Group. De acordo 
com as reportagens do Le Parisien e da Reuters,423 o Parquet National Financier, o 
ministério público francês para investigação de crimes financeiros, vinha acompanhando 
as negociações desde outubro de 2016, a fim de apurar se alguma entidade sob 
sua jurisdição havia pago propina a entidades estrangeiras. Após a publicação da 
reportagem pelo Le Parisien, o Naval Group negou qualquer irregularidade. Ambas as 
investigações brasileira e francesa estão em andamento, mas ainda não resultaram em 
nenhum indiciamento. O Naval Group foi acusado de pagar propinas não apenas no 

417 Petição 6683 – Benedicto Junior – Eletronuclear, G1, Video, 24m25s, 12 de abril de 2017, http://g1.globo.com/politica/
operacao-lava-jato/videos/t/todos-os-videos/v/delacoes-da-odebrecht/5797325/; Petição 6683 – Fabio Gandolfo 
– Eletronuclear, G1, Video, 21m42s, 12 de abril de 2017, http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/videos/t/
delacoes-da- odebrecht/v/peticao-6683-fabio-gandolfo-eletronuclear/5797350/.

418 PGJM, Decisões de 19 de julho de 2019, Procedimento Investigatório Criminal 00.2015.000001, Diário Oficial da 
União, 23 de julho de 2019.

419 Petição 6683 – Benedicto Junior – Eletronuclear, G1, Video, 24m25s, 12 de abril de 2017, http://g1.globo.com/politica/
operacao-lava-jato/videos/t/todos-os-videos/v/delacoes-da-odebrecht/5797325/.

420 Acordo de Delação Premiada de Marcos de Queiroz Grillo, 13 dez 2016, em Minas Gerais. O vídeo do depoimento 
do acordo de delação premiada está disponível em: Fausto Macedo, Ricardo Brandt, and Julia Affonso, “Delator 
Aponta Origem de R$98 milhões de Propina em Submarino da Odebrecht,” Estadão, 18 de abril de 2017, acesso 
em 29 de agosto de 2019, https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delator-aponta-origem-de-r-98-
milhoes-depropina-em-submarino-da-odebrecht/.

421 Beatriz Bulla, Fabio Serapião, “Franceses investigam projeto do submarino brasileiro,” Estadão, 8 de maio de 2017, 
acesso em 11 de novembro de 2019, https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,franceses-investigam-projeto-de-
submarino-brasileiro,70001768464.

422 Timothée Boutry, Jean-Michel Décugis, Myriam Encaoua, Eric Pelletier, “Vente de sou-marins au Brésil: une 
enquête por corruption est ouverte,” Le Parisien, 20 de maio de 2017, acesso em 4 de novembro de 2019, 
http://www.leparisien.fr/ faits-divers/vente-de-sous-marins-au-bresil-une-enquete-pour-corruption-est-
ouverte-20-05-2017-6967692.php.

423 “French Prosecutors Investigate DCNS Submarines Sale to Brazil: Source,” Reuters, 21 de maio de 2017, acesso em 
29 de agosto de 2019, https://www.reuters.com/article/us-france-brazil-submarines-idUSKBN18H0I9.

http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/videos/t/todos-os-videos/v/delacoes-da-odebrecht/5797325/
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http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/videos/t/todos-os-videos/v/delacoes-da-odebrecht/5797325/
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/videos/t/todos-os-videos/v/delacoes-da-odebrecht/5797325/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delator-aponta-origem-de-r-98-milhoes-depropina-em-submarino-da-odebrecht/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delator-aponta-origem-de-r-98-milhoes-depropina-em-submarino-da-odebrecht/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,franceses-investigam-projeto-de-submarino-brasileiro,70001768464
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,franceses-investigam-projeto-de-submarino-brasileiro,70001768464
https://www.reuters.com/article/us-france-brazil-submarines-idUSKBN18H0I9


144

Brasil, mas também na Índia, Malásia e Taiwan e não desfruta de uma boa classificação 
no índice Defence Companies Anti-Corruption Index (2015).424

Em outubro de 2018, Antonio Palocci, ex-ministro da Fazenda e homem de confiança 
do presidente Lula, informou aos magistrados brasileiros que em setembro de 2009, 
Lula e o presidente francês Nicolas Sarkozy haviam discutido pagamentos paralelos 
associados aos contratos submarinos.425

CTMSP

Em agosto de 2017, a empresa austríaca Bilfinger celebrou um acordo de leniência 
com a AGU e a CGU. A empresa confirmou que havia negociado propinas no valor de 
EUR 2 milhões com um agente público. O acordo dizia respeito a contratos assinados 
com o CTMSP para o fornecimento de materiais utilizados no programa nuclear da 
Marinha entre 2012 e 2017.426

Em fevereiro de 2019, a Polícia Federal conduziu operações de busca e apreensão 
contra o engenheiro nuclear Renato Del Pozzo, do CTMSP, acusado de atividades de 
corrupção envolvendo a Bilfinger. De acordo com o MPF em São Paulo, o engenheiro 
solicitou propinas no valor de R$ 6 milhões a serem pagos pela Bilfinger em contratos 
com o CTMSP para o fornecimento de materiais, produtos, tecnologia e serviços de 
pesquisa. Desde 2015, a Marinha atua junto à CGU para esclarecer as práticas ilícitas, e 
iniciou uma investigação no Ministério Público Militar.427

NUCLEP

A nomeação de membros de partidos políticos para ocupar cargos executivos em estatais 
do setor nuclear é uma prática comum no Brasil. Elas não são exclusivas da área nuclear; 
são recorrentes em todo o setor público. Em 2017, parlamentares do Partido Progressista, 
do Partido da República (agora Partido Liberal) e do Movimento Democrático Brasileiro 
fizeram lobby junto ao Poder Executivo para fazer nomeações para diretorias e para a 
presidência da Nuclep, estatal que fornece equipamentos industriais pesados para a 

424 Para a Índia, vide Julio Wiziack, “Investigado, Projeto de Submarino Nuclear Traz Novas Suspeitas,” Folha de São 
Paulo, 13 de junho de 2016, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1780963-
investigado-projeto-de-submarino-nuclear-traz-novas-suspeitas.shtml#article-aside; Para Malásia e Taiwan, 
vide “Taiwan’s Lafayette Frigate Affair,” Compendium of Arms Trade Corruption, acesso em 29 de agosto de 
2019, https://sites.tufts.edu/corruptarmsdeals/taiwan-the-lafayette-affair/. Para o índice, vide Defence Companies 
Anti-Corruption Index, (Transparency International, database, acesso em 29 de agosto de 2019), http://companies.
defenceindex.org/.

425 Fabio Serapião, “Palocci afirma que Lula e Sarkozy acertaram propina em compra de submarinos e helicópteros”, 
Estadão, 18 de março de 2019, acesso em 4 de novembro de 2019, https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/palocci- afirma-que-lula-e-sarkozy-acertaram-propina-em-compra-de-submarinos-e-helicopteros/.

426 “AGU e CGU Celebram Acordo de Leniência Com Empresa Bilfinger,” AGU, acesso em 29 de agosto de 2019, http://
www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/588202; Fábio Fabrini, “Alemã Bilfinger Fecha Liniência por 
Propina na Marinha,” Estadão, 28 de julho de 2017, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www.estadao.com.br/
noticias/geral,alema-bilfinger-fecha-leniencia-por-propina-na-marinha,70001911715.

427 Bruno Tavares, “PF Cumpre Mandados em SP para Investigar Suspeita de Cobrança de Propina para Construção 
de Submarino da Marinha,” G1, 7 de fevereiro de 2019, acesso em 29 de agosto de 2019, https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2019/02/07/pf-cumpre-mandados-em-sp-para-investigar-suspeita-de-cobranca-de-propina-para-
construcao-de-submarino-da-marinha.ghtml.
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indústria nuclear.428 Na época, a imprensa publicou reportagens que mostravam que 
nenhum dos indicados para cargos de diretoria cumpriam os requisitos mínimos 
estabelecidos por lei. As nomeações, por exemplo, violavam o princípio de que não 
seria permitido nomear pessoas que tivessem atuado em favor de partidos políticos ou 
desempenhado funções em campanhas políticas nos três anos anteriores. As nomeações 
foram feitas mesmo assim. Quando o presidente da CNEN se opôs às nomeações, acabou 
sendo demitido do cargo. A Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência e a Sociedade Brasileira de Física divulgaram cartas públicas de 
protesto contra as nomeações e contra a demissão do presidente da CNEN.429

IMPLICAÇÕES E OS PRÓXIMOS PASSOS

Casos de corrupção no setor nuclear não ocorrem somente no Brasil. Nos últimos 
anos, em diversos países, como os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Coréia do Sul, a 
Rússia, a França e China, houve denúncias e casos confirmados de corrupção. Grandes 
escândalos de corrupção no setor nuclear também foram deflagrados na Lituânia, 
na Bulgária e no Paquistão, e outros denunciados no Egito, na Índia, na Jordânia, na 
Nigéria, na Eslováquia, na África do Sul e em Taiwan. 

O caso brasileiro destaca-se porque as investigações anticorrupção demonstraram 
consideráveis avanços, e as informações chegaram à esfera pública de tal maneira que 
serviram, então, para alimentar o debate público e abrir caminhos para a criação de 
políticas anticorrupção mais sólidas. Tudo isso vem a alimentar esperança. O Brasil 
agora precisa tirar proveito dos avanços alcançados. Isso pode ser observado no fato 
de que gestores do setor nuclear têm demonstrado interesse em se articular com 
diversas instituições de controle estatal. Novos projetos de lei foram apresentados no 
Congresso para conter a corrupção e melhorar a governança no setor público (como, 
por exemplo, a Lei das Estatais). À medida que as investigações prosseguem, mais 
informações virão à tona, as quais, espera-se, ajudarão na formulação de políticas mais 
eficazes no futuro. 

428 Lucas Vettorazzo, “Por Apoio no Congresso, Temer Quer Lotear Estatal da Área Nuclear,” Folha de São Paulo, 16 de 
março de 2017, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/03/1866913-por-apoio-no-
congresso-temer-quer-lotear-estatal-da-area-nuclear.shtml; Letícia Fernandes, “Autor do Voto que Deu Vitória a 
Temer, Áureo Ganhará Cargo em Empresa Nuclear,” O Globo, 10 de agosto de 2017, https://oglobo.globo.com/brasil/
autor-do-voto-que-deu-vitoria-temer-aureo-ganhara-cargo-em-empresa-nuclear-21691323.

429 Lucas Vettorazzo, “Temer Exonera Servidor Contrário a Indicação que Loteia Órgão Nuclear,” Folha de São Paulo, 
19 de março de 2017, acesso em 29 de agosto de 2019, https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/03/1867760-
temer-exonera-servidor-contrario-a-indicacao-que-loteia-orgao-nuclear.shtml; João Mello, “ABC e SBPC Criticam 
Exoneração de Presidente da Comissão de Energia Nuclear,” GGN, 28 de março de 2017, https://jornalggn.com.br/
crise/abc-e-sbpc-criticam-exoneracao-de-presidente-da-comissao-de-energia-nuclear/; “Sociedade Brasileira de 
Física se Manifesta Contra Exoneração do Presidente da CNEN,” Jornal da Ciência, 24 de março de 2017, http://
jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/5-sociedade-brasileira-de-fisica-se-manifesta-contra-exoneracao-do-presidente-
da-cnen/; Maurício Tuffani, “Pressão Política Deixa Kassab sem Respostas sobre Demissão na CNEN e Corte de 
Verbas,” Direto da Ciência, acesso em 29 de agosto de 2019, http://www.diretodaciencia.com/2017/03/27/pressao-
politica-deixa-kassab-sem-respostas-sobre-demissao-na-cnen-e-corte-de-verbas/.
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RECURSOS HUMANOS  
E CAPACITAÇÃO

Conforme abordado no início deste relatório, o programa nuclear naval registrou, 
nos últimos anos, um aumento constante nas contratações, enquanto as instituições 
nucleares civis sofreram diminuições constantes em suas contratações. Esta seção 
aborda a governança de recursos humanos e a capacitação no setor nuclear. Também 
se discute como as questões relacionadas à captação, à retenção e ao treinamento de 
profissionais que sustentam o programa nuclear do Brasil – particularmente na CNEN, 
Eletronuclear e no setor de radioisótopos – têm implicações para o fornecimento de 
bens, para a segurança dos reatores de pesquisa e das usinas nucleares e para o futuro 
das atividades em pesquisa e desenvolvimento nuclear no Brasil. Esta seção termina 
com um panorama sobre as fragilidades decorrentes da maneira como o Brasil 
gerencia os recursos humanos no campo nuclear. 

EMPREGO NO SETOR NUCLEAR

As contratações de funcionários em instituições nucleares estatais no Brasil são 
realizadas por meio de concursos públicos.430 Novos funcionários para ocupar cargos 
públicos também podem ser contratados através de três outros meios: nomeações para 
cargos comissionados,431 contratos temporários em casos de “excepcional interesse 
público”432 e contratação indireta por meio de empresas terceirizadas, contanto que os 
profissionais contratados não venham a desempenhar funções que se sobreponham 
às funções de servidores concursados, e que não executem atividades diretamente 
envolvidas na principal área de competência da organização.433 A dependência 
de concursos como o principal veículo para a contratação de novos funcionários 
dificulta o trabalho dos gestores do setor nuclear, uma vez que a redução das verbas 
governamentais vem limitando o número e o escopo de novos concursos, levando a 
perdas de mão de obra.

A CNEN é um exemplo disso. O último concurso de grande escala ocorreu em 2010, 
quando o governo federal autorizou a abertura de apenas 180 vagas das 202 solicitadas 
pela CNEN. O pedido da CNEN pela abertura de novo concurso, em 2013, foi negada 

430 Constituição Federal do Brasil (1988), art. 37, it, II; Lei No. 8.112, de 11 de Dezembro de 1990, Diário Oficial da União, 19 
de abril de 1991.

431 Constituição Federal do Brasil (1988), art. 37, it, II.
432 Lei No. 8.745, de 9 de Dezembro de 1993, Diário Oficial da União, 10 de dezembro de 1993.
433 Decreto No. 9.570, de 20 de Novembro de 2018, Diário Oficial União, 21 de novembro de 2018.
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e, em 2014, o governo federal aprovou apenas 86 das 365 vagas solicitadas pela 
Comissão. Apenas 78 dessas vagas foram preenchidas.434 De acordo com estimativas 
internas, a CNEN precisa contratar, de imediato, 500 funcionários para ocupar novos 
cargos, a fim de cumprir suas responsabilidades, e estima que tenha 1.417 vagas a 
serem preenchidas em sua estrutura.435

Entre 2010 e 2019, a CNEN (incluindo seus institutos de pesquisa) perdeu cerca de 
20% de sua equipe (vide “Recursos Humanos e Capacitação” em “1 – Capacidades e 
Principais Atores”), afetando diretamente a sua capacidade de regular e inspecionar 
instalações e, consequentemente, de garantir a segurança e a conformidade com 
as regras de não-proliferação. Atualmente, 
a Comissão supervisiona 6.070 instalações, 
das quais 2.992 encontram-se ativas.436 As 
instalações incluem, por exemplo, clínicas 
e hospitais que utilizam equipamentos 
radiológicos e radiofármacos. Caso os planos 
do governo de retomada do programa nuclear 
se concretizem, o número de instalações em 
operação tende a aumentar, e com ele, a 
complexidade dos procedimentos realizados 
no Brasil. O setor de medicina nuclear 
provavelmente se expandirá nos próximos 
anos, e novos participantes poderão passar a 
atuar nesse campo à medida que a produção 
de radioisótopos via cíclotrons se amplie, 
ou a indústria de petróleo e gás passe a 
utilizar fontes radioativas para expandir 
sua produção. O Labgene, por sua vez, irá 
adicionar mais um reator nuclear ao Brasil, 
e o futuro comissionamento do submarino a 
propulsão nuclear promoverá a expansão dos ativos nucleares em todo o país.437

A CNEN necessita de mudanças imediatas e de grande porte nas áreas de capacitação, 
contratação e retenção de pessoal qualificado para que consiga atender às crescentes 
demandas de um setor nuclear em expansão. A necessidade de contratação de mais 
pessoal é tanta na CNEN que, em 2019, havia apenas três fiscais encarregados da 
segurança e da proteção física nuclear em todo o país.438 O relatório anual de 2017 da 
CNEN destaca as dificuldades que o órgão enfrenta para regular e fiscalizar o setor 
nuclear devido à falta de pessoal, a ponto de alertar que, em um futuro próximo, talvez 

434 CNEN, Relatório de Gestão 2017, 174-75.
435 Ibid., 175.
436 CNEN, Relatório de Gestão 2017, 53-59.
437 Enquanto a Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade ficará a cargo das normas, do licenciamento e 

da fiscalização do submarino em si, a CNEN continuará responsável pelo licenciamento e pela fiscalização do 
Labgene.

438 Tavares, “Physical Protection of Brazilian Nuclear Materials and Facilities.”
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não consiga atender todas as necessidades em áreas sensíveis tais como a de aplicação 
de salvaguardas nucleares.439

O IPEN responde por uma parcela significativa das perdas de recursos humanos na 
CNEN, conforme descritas acima. O Instituto chegou a contar com cerca de 1.800 
profissionais em sua folha de pagamento, mas agora opera com menos da metade 
desse número – 673 funcionários.440 A Figura 10 mostra que, entre 2000 e 2016, em 
apenas dois anos, houve mais contratações do que perdas de pessoal no IPEN.

Figura 10: Perdas e reposições de recursos humanos no IPEN (2000–2016)

Fonte: Adaptado de IPEN, Relatório de Gestão 2016, 92.

O IPEN considera encerrar as atividades do Laboratório de Proteção Radiológica 
e unificar outros laboratórios. A produção de radioisótopos e radiofármacos pode 
ser comprometida em breve, devido à escassez de pessoal. Em busca de soluções 
alternativas temporárias, institutos de pesquisa como o IPEN recorreram a estágios 
de pesquisa, bolsas de estudo com financiamento externo e trabalho voluntário para 
complementar sua equipe.441 Esses funcionários devem ser alocados nas áreas de 
pesquisa e capacitação, não podendo atuar na prestação de serviços ou fornecimento 
de produtos; portanto, na prática, essa alternativa para suprir a falta de recursos 
humanos ajuda a manter apenas o vigor das atividades de pesquisa realizadas pelo 
IPEN, mas não sua capacidade produtiva.

Em cinco anos, a Eletronuclear, por sua vez, perdeu 30% de sua força de trabalho – 
806 funcionários.442 Tal fato tende a afetar a operação dos dois reatores existentes e 

439 CNEN, Relatório de Gestão 2017, 51-53, 56, 61, 65. 
440 SIAPE CNEN – Quadro de Cargos Efetivos por Carreira e Unidade (acesso em fevereiro de 2019).
441 IPEN, Relatório de Gestão 2016, 93.
442 Eletronuclear, Relatório de Gestão 2017, 73.
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comprometer o processo de licenciamento de Angra-3. O fato de não poder demonstrar 
que a empresa possui em seus quadros mão de obra suficiente para operar a nova 
unidade pode tornar o projeto inelegível para licenciamento, pois não atenderia aos 
requisitos mínimos referentes à capacidade técnica e legal. A redução no número de 
profissionais também comprometerá as obras de Angra-3 uma vez que os problemas 
de captação de recursos financeiros forem solucionados.443

A Marinha conseguiu superar esses obstáculos com a criação de uma estatal, a Amazul, 
conforme mencionado anteriormente neste relatório. (Vide “Recursos Humanos e 
Capacitação” em “1 – Capacidades e Principais Atores.”) Um sistema mais flexível e 
simplificado, de contratações temporárias, permitiu que a Marinha conseguisse obter 
os recursos humanos necessários para desenvolver o projeto do submarino.444 Devido 
ao sucesso do programa, a Amazul tem fornecido números crescentes de profissionais 
para unidades da Marinha, como o CTMSP e a Cogesn. Isso não significa, porém, que os 
recursos humanos no setor nuclear naval sejam totalmente imunes às flutuações que 
ocorrem no orçamento federal. Em 2015, quando o governo reduziu os pagamentos 
à Odebrecht, a principal prestadora de serviços das obras da Marinha, teria demitido 
cerca de 1.200 funcionários.445

GESTÃO DE CONHECIMENTO 

A CNEN e a Eletronuclear estimam que a complexidade dos processos técnicos e 
gerenciais envolvidos na operação de instalações nucleares e radioativas no Brasil 
requer cerca de cinco anos de capacitação aos recém-admitidos, incluindo períodos 
especificamente dedicados a oportunidades de estreita interação e aprendizado junto 
a profissionais com maior experiência.446 Conforme observado pelos autores em suas 
visitas de campo para a elaboração do presente relatório, o setor nuclear do Brasil 
depende fortemente da transmissão oral de conhecimentos. 

Nos últimos anos, esse intercâmbio entre gerações ficou prejudicado. Como 
destacado acima, as instituições nucleares continuam enfrentando dificuldades com 
a contratação de novos funcionários permanentes através de concursos. Além disso, o 
setor enfrenta altos índices de aposentadoria devido ao envelhecimento das equipes. 
No final de 2017, 780 profissionais da CNEN estavam para se aposentar, um número 
que correspondia a 42% do total de funcionários.447 A falta de contratações e a saída 
de funcionários sêniores geram uma lacuna no capital intelectual do setor nuclear.448

443 Ibid.
444 Lei No. 12.706, de 8 de Agosto de 2012, Diário Oficial da União, 9 de agosto de 2012; Amazul, Estatuto Social, (São 

Paulo, 5 de abril de 2019); Amazul, Regimento Interno da Amazul, RCA 034 (3 de outubro de 2018), art. 45.
445 “PROSUB: Contingenciamento Afeta os Projetos,” Tecnodefesa, acesso em 29 de agosto de 2019, http://tecnodefesa.

com.br/prosub-contingenciamento-afeta-os-projetos/; Alana Gandra, “Base de Submarinos da Matinha 
Reduz Ritmo de Trabalho por Corte de Gastos,” Empresa Brasil de Comunicação, 11 de janeiro de 2016, http://
agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/ajustes-reduzem-ritmo-de-trabalho-na-base-de-submarinos-da-
marinha-em-itaguai.

446 Eletronuclear, Relatório de Gestão 2017, 73; CNEN, Relatório de Gestão 2017, 174.
447 CNEN, Relatório de Gestão 2017, 174.
448 CNEN, Relatório de Gestão 2017, 185.

http://tecnodefesa.com.br/prosub-contingenciamento-afeta-os-projetos/
http://tecnodefesa.com.br/prosub-contingenciamento-afeta-os-projetos/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/ajustes-reduzem-ritmo-de-trabalho-na-base-de-submarinos-da-marinha-em-itaguai
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/ajustes-reduzem-ritmo-de-trabalho-na-base-de-submarinos-da-marinha-em-itaguai
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/ajustes-reduzem-ritmo-de-trabalho-na-base-de-submarinos-da-marinha-em-itaguai
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Na Eletronuclear, no âmbito do Programa de Desligamento Consensual, funcionários 
experientes se aposentaram, desocupando os principais cargos gerenciais, sendo então 
ocupados por funcionários com menos experiência.449 Numa tentativa de impedir a 
dispersão de conhecimentos, em 2018, a administração da Eletronuclear bloqueou 
o acesso ao Programa de Desligamento Consensual para profissionais altamente 
qualificados. A Eletronuclear também formou um grupo de trabalho de gestão do 
conhecimento, encarregado de identificar os principais riscos relacionados na área de 
recursos humanos, e promover programas de capacitação para os profissionais que 
passariam a ocupar cargos mais altos.450

A Marinha também se preocupa com a gestão do conhecimento. Para isso, desenvolveu 
políticas de retenção de profissionais qualificados e está lançando novas iniciativas 
de capacitação para suas equipes.451 A Amazul lançou um programa de transferência 
de conhecimento que coloca profissionais aposentados em contato com funcionários 
mais jovens.452

CARREIRAS NO SETOR PÚBLICO

São diversos os incentivos para se fazer carreira no setor nuclear brasileiro. A maioria 
dos funcionários recebe condições especiais de trabalho, exclusivas para servidores 
públicos federais. Em comparação aos trabalhadores do setor privado, os servidores 
contam com uma série de privilégios, como salários mais altos e regras melhores 
para aposentadoria.453 Os profissionais desfrutam também de incentivos financeiros 
e de desenvolvimento de carreira ao concluírem cursos de pós-graduação e de 
aperfeiçoamento. Além disso, certos profissionais do setor nuclear recebem benefícios 
financeiros extra para compensar o risco inerente ao trabalho em condições 
potencialmente perigosas. Os profissionais também recebem outros bônus por 
trabalharem na produção de radioisótopos e radiofármacos.454 Oficiais militares que 
atuam no setor nuclear estão sujeitos ao regime trabalhista das Forças Armadas que, 
da mesma forma, prevê uma série de benefícios que normalmente não se aplicam a 
trabalhadores fora do setor público. 

Os sindicatos do setor nuclear reclamam, no entanto, que as condições de trabalho 
são menos atraentes do que as aparências sugerem. A legislação atual, por 
exemplo, não permite o pagamento de bônus por horas extras na produção de 
radiofármacos.455 Ao invés desses pagamentos, o governo concede bônus especiais 
f ixos a todos os profissionais diretamente envolvidos nesse tipo de atividade. 

449 Eletronuclear, Relatório de Gestão 2017, 73.
450 Ibid.
451 Cogesn, Relatório de Gestão do Exercício de 2017 (Rio de Janeiro, 2018), 56.
452 Amazul, Relatório da Administração 2017 (São Paulo, 2018), 6.
453 Lei No. 8.112, de 11 de Dezembro de 1990, Diário Oficial da União, 19 de abril de 1991.
454 IPEN, Relatório de Gestão 2016, 63-64.
455 Medida Provisória No. 441, de 29 de Agosto de 2008, Diário Oficial da União, 5 de setembro de 2018; Lei No. 11.907, 

de 2 de Fevereiro de 2009, Diário Oficial da União, 4 de fevereiro de 2019; Decreto No. 8.421, de 20 de Março de 
2015, Diário Oficial da União, 20 de março de 2015, art.3.
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O único requisito é cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, 
independentemente do esquema de trabalho ( jornadas de trabalho regulares, 
turnos ou qualquer outro regime). 

Esse regime de pagamentos e horas de trabalho a que esses profissionais estão 
sujeitos tende a impactar a produção total de radioisótopos. Em virtude das regras 
atuais, a maioria dos profissionais opta por trabalhar durante o horário comercial 
do expediente. Isso leva a menos horas trabalhadas na operação do reator de 
pesquisa e menores níveis de produção de radioisótopos. Para além disso, outro 
fator complicador para a produção são ações judiciais em andamento para decidir 
se os profissionais diretamente expostos a fontes radioativas poderiam ter direito a 
uma redução em sua jornada de trabalho, passando de 40 para 24 horas semanais. 
Isso, por sua vez, poderia restringir ainda mais o tempo de operação dos reatores 
de pesquisa. Alguns servidores tiveram seus recursos acolhidos,456 embora a AGU 
tenha afirmado que todos os profissionais que recebem bônus por atividades 
relacionadas a energia nuclear devem cumprir 40 horas semanais.457 Funcionários 
sênior do setor de pesquisa e desenvolvimento nuclear disseram aos autores que, 
enquanto essa situação persistir, a operação de futuros reatores, como o RMB, 
enfrentará dif iculdades semelhantes.

Outro fator que prejudica o futuro da ciência nuclear como opção profissional não 
está relacionado às normas trabalhistas. As extensas entrevistas dos autores com 
os representantes do setor de pesquisa nuclear indicaram que os jovens cientistas 
brasileiros não se interessam em seguir carreira no campo nuclear porque a ciência 
nuclear está mais madura e menos propensa a inovações disruptivas quando 
comparada, por exemplo, com novos campos de conhecimento, como a inteligência 
artificial ou o mapeamento do genoma. 

FORMAÇÃO

O Brasil carece de uma política unif icada para promover a formação no campo da 
ciência nuclear ou da política nuclear. As universidades e os institutos de pesquisa 
públicos e o Instituto Militar de Engenharia dominam o campo. A Marinha, por sua vez, 
desempenha um papel secundário na formação nuclear em nível universitário. Os 
programas de pós-graduação em ciências nucleares dependem, primordialmente, 
de orçamentos públicos próprios para pesquisa e de f inanciamento externo de 
fundações governamentais nas áreas da ciência, tecnologia e educação (fundações 
públicas de pesquisa, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científ ico e Tecnológico 
(CNPq) dentre outros), além de outras contribuições menores provenientes de 
empresas privadas. O resultado disso é que, assim como os recursos humanos, a 

456 “TRF2 Determina Redução de Jornada de Servidores da CNEN,” TRF2, acesso em 29 de agosto de 2019, https://
www10.trf2.jus.br/portal/trf2-determina-reducao-de-jornada-de-servidor-da-cnen/.

457 Wilson Castro, “Advocacia-Geral Impede Redução Indevida de Jornada de Servidor da CNEN,” AGU, acesso em 29 
de agosto de 2019, https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/579413.

https://www10.trf2.jus.br/portal/trf2-determina-reducao-de-jornada-de-servidor-da-cnen/
https://www10.trf2.jus.br/portal/trf2-determina-reducao-de-jornada-de-servidor-da-cnen/
https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/579413
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ciência nuclear depende muito dos orçamentos federais para f ins de formação 
técnica. A Figura 11 ilustra, por exemplo, a evolução do apoio f inanceiro que o IPEN 
recebeu das agências públicas de f inanciamento e convênios. (Note-se que, a partir 
de 2013, as bolsas foram excluídas desses valores.)

Figura 11: Evolução do apoio financeiro recebido pelo IPEN de agências de fomento e convênios

Fonte: Adaptado de IPEN, Relatório de Gestão 2016 (São Paulo, 2017), 86.

A falta de recursos humanos nos institutos de pesquisa nuclear é outro fator que afeta 
a questão da formação. De acordo com o relatório anual de 2017 do IPEN, o alto índice 
de aposentadoria é um dos fatores que explicam o recente declínio no número de 
alunos de pós-graduação na instituição, conforme ilustrado na Figura 12:

Figura 12: Alunos formados pelo IPEN (2000–2016)

Fonte: Adaptado de IPEN, Relatório de Gestão 2016, 88.
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Civis e militares estão tentando encontrar novos mecanismos e iniciativas para 
revitalizar a formação no campo nuclear no país. Nesse processo, a Marinha, com um 
papel político em constante expansão no campo nuclear, ocupa um papel central, 
seguida dos os institutos civis de pesquisa. No âmbito do Comitê Nuclear do GSI, a 
Marinha e o Ministério da Educação firmaram uma parceria para lançar um programa 
destinado a fortalecer a educação no setor nuclear. O Comando da Marinha e o 
Ministério da Educação devem lançar um edital especial para receber inscrições e 
alocar R$ 20 milhões em bolsas de pesquisa no campo da ciência nuclear.458 A Marinha 
também pretende criar novos programas de pós-graduação em ciência nuclear no 
CTMSP,459 com a expectativa de que essas iniciativas se tornem a base para um novo 
centro de treinamento e formação em ciência nuclear na região. A Marinha planeja 
ainda estabelecer uma aliança entre seus programas de pós-graduação e o projeto do 
RMB, e também com outros institutos de pesquisa no setor nuclear, como o IPEN, no 
campo da pesquisa e ensino.

458 “MEC destinará R$ 20 milhões a programa de bolsas para pesquisadores em energia nuclear,” Ministério da 
Educação, acesso em 9 de fevereiro de 2020, http://portal.mec.gov.br/component/content/article/12-noticias/acoes-
programas-e-projetos-637152388/70971-mec-destinara-r-20-milhoes-a-programa-de-bolsas-para-pesquisadores-
em-energia-nuclear?Itemid=164.

459 “Centro Tecnológico da Marinha Projeta Curso de Pós-Graduação na Área da Tecnologia Nuclear,” Brasil-
Ministério da Educação, acesso em 29 de agosto de 2019, http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-
superior-1690610854/70691-centro-tecnologico-da-marinha-projeta-curso-de-pos-graduacao-na-area-da-
tecnologia-nuclear.

http://portal.mec.gov.br/component/content/article/12-noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/70971-mec-destinara-r-20-milhoes-a-programa-de-bolsas-para-pesquisadores-em-energia-nuclear?Itemid=164
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/12-noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/70971-mec-destinara-r-20-milhoes-a-programa-de-bolsas-para-pesquisadores-em-energia-nuclear?Itemid=164
http://portal.mec.gov.br/component/content/article/12-noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/70971-mec-destinara-r-20-milhoes-a-programa-de-bolsas-para-pesquisadores-em-energia-nuclear?Itemid=164
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/70691-centro-tecnologico-da-marinha-projeta-curso-de-pos-graduacao-na-area-da-tecnologia-nuclear
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/70691-centro-tecnologico-da-marinha-projeta-curso-de-pos-graduacao-na-area-da-tecnologia-nuclear
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/212-educacao-superior-1690610854/70691-centro-tecnologico-da-marinha-projeta-curso-de-pos-graduacao-na-area-da-tecnologia-nuclear
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 RELAÇÕES CIVIS-MILITARES
• A crescente influência da Marinha do Brasil no setor nuclear – incluindo a indústria 

nuclear – traz à tona a necessidade dos controles civis. Com o avanço do programa 
nuclear do país nos próximos anos, a importância de mecanismos de monitoramento 
independentes e não-militares só tende a crescer. A criação de uma estrutura sólida 
de controle civil ajudará os futuros governos a dar garantias ao povo brasileiro de que a 
ocupação, por parte das forças militares, de um lugar de destaque na política nuclear 
do país não significa a militarização ou o abandono do compromisso constitucional 
de um programa pacífico. Para esse fim, é recomendável que o Comitê Nuclear ligado 
à Presidência da República e os seus grupos de trabalho garantam a representação 
de líderes civis de instituições importantes do setor nuclear e engajem e consultem 
a sociedade civil e a comunidade acadêmica.

• À medida que o mercado brasileiro de enriquecimento de urânio cresce, será 
de grande valia que a política nuclear se concentre da maneira mais abrangente 
possível na elevação dos níveis de confiança existentes no setor, em particular no 
que se refere à relação entre a Marinha e a INB. 

• Nos próximos anos, haverá grandes movimentações no setor nuclear do Brasil à 
medida que as autoridades e os gestores do setor desenvolvam uma estrutura 
para salvaguardar o combustível do submarino a propulsão nuclear e deem início 
às negociações com a AIEA e possivelmente com a ABACC. Seria recomendável 
que o governo atual promovesse um processo consultivo entre as entidades 
governamentais, juntamente com estudos comparativos que possam esclarecer o 
leque de opções disponíveis para arranjos de salvaguardas. Além disso, seria prudente 
que o governo brasileiro delineasse a divisão de trabalho e responsabilidades entre 
a Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade e a CNEN. É preciso evitar uma 
possível sobreposição entre essas duas agências em questões como segurança 
nuclear e salvaguardas para o bom andamento do programa brasileiro internamente 
e para o posicionamento no exterior. É particularmente relevante que se mantenha 
a autoridade civil sobre a salvaguarda do combustível nuclear para o submarino à 
medida que as capacidades do programa nuclear avancem. 

• As atividades de pesquisa e o desenvolvimento no campo nuclear oferecem uma 
oportunidade inigualável de se elevar a confiança mútua entre os principais atores 
do programa nuclear do Brasil. Nesse sentido, relações de parceria no contexto do 
RMB poderão abrir um novo espaço para a cooperação entre a CNEN e organizações 
tecnológicas militares, como o CTMSP e a Amazul. A área de P&D também pode 
desempenhar um papel fundamental na captação e retenção de uma nova geração 
de cientistas e engenheiros nucleares que podem garantir o futuro do programa. 
O compromisso de longo prazo de se investir em desenvolvimento tecnológico e 
inovação, mesmo em tempos de restrições fiscais, contribuirá para a sustentabilidade 
e vitalidade do programa nuclear do Brasil. 

• Nos últimos anos, o establishment brasileiro teve grande êxito em comunicar a 
natureza pacífica de seu programa nuclear ao público internacional. As iniciativas 
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incluíram o envolvimento com a sociedade civil, um programa de divulgação para 
profissionais internacionais da área nuclear e uma atitude cada vez mais aberta ao 
debate público. Essa tendência é muito positiva e se fará cada vez mais necessária à 
medida que o projeto do submarino a propulsão nuclear avance. 

 REGULAÇÃO NUCLEAR
• O debate sobre se as atribuições da CNEN como agência reguladora e implementadora 

da política nuclear deveriam ser separadas está bem avançado, e existe um consenso 
de que o estabelecimento de uma agência reguladora nuclear independente seria 
benéfico para o país. A implantação de uma agência reguladora nuclear independente 
no Brasil contribuiria para consolidar a reputação do país como um país dotado de 
um setor nuclear avançado, com uma supervisão regulatória adequada em torno de 
seu programa nuclear.

 REGULAÇÃO AMBIENTAL
• A relação entre o setor nuclear do Brasil e as autoridades ambientais muitas vezes 

enfrenta uma série de disputas a respeito das respectivas responsabilidades e dos 
seus escopos de atuação. Embora não exista um modelo pronto que possa ser 
facilmente adaptado ao contexto brasileiro, seria válido avaliar a criação de um esforço 
concentrado que reúna os principais atores e autoridades envolvidas, no sentido 
de destravar o ambiente regulatório. É necessário que haja um aprimoramento da 
relação de trabalho entre as autoridades nucleares e ambientais, uma vez que cresce 
a conscientização de que a melhoria dos padrões de proteção ambiental é algo 
essencial para o futuro da expansão do setor nuclear, especialmente se ele estiver 
mais integrado a atores privados.

• Embora a sociedade civil brasileira seja muito ativa no campo da proteção ambiental, 
ela quase não se envolve nos debates sobre política nuclear. Seria benéfico para 
o futuro do programa nuclear do Brasil se organizações não-governamentais, a 
comunidade acadêmica e grupos de defesa de direitos participassem ativamente 
dos debates públicos. Em última análise, o maior envolvimento da sociedade civil, 
com a contribuição de especialistas, ajudará o governo brasileiro e o setor nuclear a 
desenvolver um programa nuclear sólido e sustentável. 

 SEGURANÇA NUCLEAR
• Atualmente, as autoridades brasileiras estão atualizando os seus requisitos de 

segurança nuclear. Um processo sistemático de atualização das regras, dos 
procedimentos e da governança desse setor seria benéfico ao país.
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• A região que abriga os reatores nucleares do Brasil – Angra dos Reis – está sujeita à 
criminalidade e à violência. Embora não exista ameaça imediata ao complexo que 
abriga os reatores, a vulnerabilidade do entorno e das rotas normalmente utilizadas 
para o transporte de materiais nucleares e radioativos constitui um ponto crítico que 
merece atenção. A mitigação dos riscos no complexo de Angra exigirá coordenação e 
esforço por parte das principais partes interessadas – autoridades federais e estaduais, 
além da administração da Eletronuclear. 

• O desenvolvimento de uma plataforma única de monitoramento de materiais 
nucleares e radioativos de todo o país, com atenção especial à mobilização, ao 
transporte, e ao descarte de fontes radioativas seladas e combustível nuclear, seria 
benéfico para impedir incidentes relacionados à segurança física e/ou técnica. 

 SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
• As autoridades brasileiras estão cientes de que é necessário fomentar uma cultura de 

segurança cibernética nas principais áreas da política governamental. O setor nuclear 
teria ganhos substantivos se dedicasse atenção ao tema, particularmente no que diz 
respeito à conscientização dos profissionais da área sobre eventuais riscos à segurança 
nuclear no espaço cibernético. Essa necessidade não implicaria o desenvolvimento 
de grandes programas de vigilância ou uma abordagem militarizada. O envolvimento 
de atores civis será indispensável para garantir o desenvolvimento dessa cultura 
entre as diferentes partes interessadas na esfera nuclear. 

 GESTÃO DE REJEITO RADIOATIVOS E 
 COMBUSTÍVEL USADO 
• Entidades independentes estão numa posição mais adequada para monitorar as 

barragens de rejeitos nas minas de urânio em Caldas e Caetité, e com a expansão da 
mineração de urânio, faz-se cada vez mais necessário recorrer aos conhecimentos 
técnicos desses atores. As informações sobre as condições dos sistemas de rejeitos 
devem ser imediatamente comunicadas à sociedade.

• A construção de novos depósitos para o armazenamento de combustível usado e 
rejeitos radioativos é uma prioridade, caso o Brasil pretenda prolongar a vida útil dos 
reatores de potência de Angra e do reator IEA-R1 do IPEN.

• A CNEN deve considerar executar uma nova rodada de coleta de fontes seladas fora 
de uso em todo o país para mitigar os riscos associados ao descarte inadequado de 
fontes radioativas. 

• A gestão de rejeitos radioativos seria aprimorada com o desenvolvimento de uma 
única base de dados nacional de rejeitos radioativos que utilize métricas unificadas. 

• A construção de um repositório geológico f inal para rejeitos radioativos com 
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baixo e médio nível de radiação atenuaria os problemas de capacidade de 
armazenamento.

• O governo brasileiro deveria encaminhar ao Congresso um conjunto revisado e 
atualizado de normas legais sobre o gerenciamento de rejeitos radioativos que possa 
eliminar as lacunas operacionais do sistema.

• A formulação de soluções técnicas e financeiras para o descomissionamento final 
das instalações da INB em Caldas e São Paulo poderia contribuir para tranquilizar 
a sociedade, à medida que o Brasil avança com a expansão de suas atividades 
relacionadas à energia nuclear. 

• Ainda não se sabe se o Brasil adotará o reprocessamento de combustível usado. 
Enquanto isso não acontece – e caso o Brasil opte por não recorrer a essa técnica 
– é recomendável desenvolver uma nova legislação sobre o gerenciamento de 
rejeitos radioativos de alto nível de radiação (como o combustível nuclear usado, por 
exemplo), adaptar os depósitos existentes e construir novos.

 SALVAGUARDAS NUCLEARES
• As autoridades brasileiras iniciaram discussões sobre a aplicação de “procedimentos 

especiais” ao material nuclear usado na propulsão naval. Nos próximos anos, 
veremos o desenrolar de negociações no Brasil, pois a Marinha definirá o nível de 
enriquecimento do combustível nuclear naval e especificará o estágio do ciclo do 
combustível nuclear no qual esses procedimentos serão aplicados. Também serão 
promovidos debates com a Argentina, ABACC e AIEA. É recomendável que essas 
negociações contem com a contribuição de especialistas independentes, que 
emitam um parecer sobre o assunto. 

• Haverá benefícios para a ordem nuclear regional na América do Sul caso a ABACC 
consiga atualizar e modernizar suas atribuições diante de mudanças nos programas 
nucleares da Argentina e do Brasil. Evitar a duplicação de procedimentos já 
realizados pela AIEA e desempenhar um papel maior na conscientização regional e 
na disseminação de informações sobre a não-proliferação nuclear são ações claras 
nessa direção.

• Recentemente, temos visto novidades positivas na atitude por parte da Argentina 
e do Brasil em relação a um possível protocolo adicional a ser negociado em 
conjunto entre os dois países, a ABACC e a AIEA. Como deixou de ser um tabu, 
essa questão deve ser vista por todas as partes como uma oportunidade ímpar de 
se consolidar a relação bilateral e o compromisso contínuo de ambos os lados em 
relação à não-proliferação. 



159

 INVESTIMENTOS PRIVADOS
• O Brasil precisará de um apoio significativo de investidores estrangeiros caso decida 

finalizar a construção de Angra-3. À medida que avançam os debates sobre qual 
deve ser a melhor maneira de obter esse suporte, é recomendável que as autoridades 
brasileiras implementem estruturas e procedimentos legais para evitar que grupos 
de interesse cooptem essa política pública.

• À medida que o Brasil se prepara para introduzir o setor privado no seu programa 
nuclear, as suas autoridades devem garantir que o arcabouço regulatório seja 
atualizado de modo a evitar comportamentos rentistas tais quais os revelados pelos 
recentes escândalos de corrupção.

• O RMB exigirá um modelo de negócios que preveja a melhor forma de alocar o lucro 
a ser obtido pelo empreendimento. 

• A abertura do mercado de radiofármacos a agentes privados deve ser equilibrada 
com a satisfação das necessidades sociais, um debate que o Brasil precisa promover. 

 CORRUPÇÃO
• O Brasil fez grandes avanços nos últimos tempos no sentido de frear a recorrência 

de casos de corrupção nas relações entre as empresas e o governo, inclusive no 
setor nuclear. Agora, os custos da corrupção estão mais que evidentes. O processo 
de abertura do setor nuclear a instituições de controle externo com padrões de 
transparência cada vez mais rigorosos deve ser comemorado e incentivado. 

• O Brasil pode e deve aspirar a se tornar um modelo de prática anticorrupção no 
campo nuclear. Esse esforço implicaria liderar o debate público global sobre a melhor 
forma de lidar com a corrupção nesse setor em particular, envolvendo diversos atores 
internacionais em esforços de identificação e promoção das melhores práticas. 

 RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO
• O futuro do programa nuclear do Brasil depende, em grande parte, da retenção 

e captação de novos talentos. A capacitação e a formação nessa área são de 
fundamental importância nessa etapa. A ciência nuclear e a educação em temas 
da política nuclear mundial devem ser incentivadas de maneira transversal. Para 
que isso aconteça, será essencial a formação de parcerias entre o governo e o setor 
privado, principalmente num cenário em que situação fiscal do Brasil tende a 
permanecer frágil por alguns anos.




