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BRASIL LANÇA O SEGUNDO

SUBMARINO

NUCLEAR

23 de Agosto
de 2030

Editorial
EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA
Este número especial do Informativo
AMAZUL foi elaborado no âmbito do
projeto denominado Planejamento
Estratégico da AMAZUL (PEA),
como um artifício para apresentar
o cenário foco em que a empresa
estará atuando, no horizonte
temporal de 2030.
Trata-se de transportar o leitor até a
data de sua “publicação”, ou seja,
sexta-feira, 23 de agosto de 2030.
A descrição comporta um cenário
futuro perfeitamente plausível, cuja
construção depende, em parte, de
atitudes e medidas ao alcance da
AMAZUL.
Importante destacar que os fatos e os
nomes citados nas reportagens são
fictícios, criados para proporcionar
consistência à narrativa.
Bem-vindo ao ano de 2030 e boa
leitura.
O futuro chegou. Qual foi sua
contribuição?
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Almirante Crisóstomos B., presidente
da AMAZUL, fala sobre os desafios
para 2030.

Autonomia

4

Brasil lança o segundo
submarino nuclear

Combustível Nuclear 6
Brasil exporta combustível nuclear

Defesa Nacional

8

O papel da amazul no contexto nuclear

1

SEMINÁRIO

INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS NUCLEARES

COLOCA O BRASIL EM EVIDÊNCIA

O Seminário Internacional promovido pela AMAZUL reuniu, em São Paulo, autoridades dos três poderes, executivos
da área nuclear, personalidades internacionais, empresários
e representantes da sociedade civil.

No âmbito do Executivo, o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão foi enfático ao declarar que as orientações advindas do presidente da República reforçam uma
série histórica de mais de dez anos na ampliação do apoio
ao PNB e ao PROSUB, especialmente no que se refere ao
O evento surpreendeu em todos os aspectos, na organi- desenvolvimento básico dos projetos considerados priorização, no rigoroso cumprimento da programação, no alto tários. O ministro se fez acompanhar de representantes do
nível das palestras sobre desenvolvimento e aplicação de Departamento de Coordenação e Governança das Empretecnologias nucleares e, especialmente, no enorme inte- sas Estatais (DEST), bem como do Adjunto da Advocaciaresse do público presente pelos assuntos pertinentes à área -Geral da União e de procuradores da PGFN, os quais garannuclear.
tiram que os pareceres de natureza econômica, de competência do DEST, e os jurídico-financeiros no âmbito da PGFN,
Em entrevista concedida a este jornal, o Senador Ulisses não ofereceram obstáculos aos projetos da AMAZUL, dada
R., líder da Comissão Permanente de Energia e Novas Tec- sua solidez e consolidação da empresa no cenário nacional.
nologias, lembrou que todos os projetos relacionados ao
PNB e ao PROSUB foram aprovados pelo Congresso NaPresença marcante no decorrer de todo o evento, o Precional. O Senador disse ainda que “o Brasil já sofreu atrasos sidente da Agência Reguladora Nuclear Brasileira, Dr. Luiz
além do que se poderia aceitar; é hora de convergir esfor- Álvaro D., um dos palestrantes mais concorridos do Semináços das diversas instâncias de poder para que o necessário
rio, apresentou vídeo institucional dos feitos da ARNB desde
apoio ao desenvolvimento e implementação dos projetos sua criação, em 2018, destacando o ritmo de trabalho e a
seja assegurado”.
qualidade técnico-profissional do corpo de colaboradores,
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demonstrando que hoje a ARNB está consolidada e em pleno funcionamento.
Sob o prisma de visão da Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA), o Sr. Arnon M., ao proferir sua palestra, enfatizou sobremaneira a importância da proteção do conhecimento. “Esse é um mecanismo reconhecidamente vital
para o avanço e uso sustentável das tecnologias nucleares
que, acima de tudo requerem elevado nível de segurança”
afirmou. Aproveitou também para elogiar as iniciativas do
governo brasileiro no sentido de aperfeiçoar, ampliar e institucionalizar o Programa Nacional de Proteção do Conhecimento Sensível (PNPC), utilizado pela Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN) há quase duas décadas.
Há três anos, o Programa tornou-se mais robusto, recebendo novos subprogramas de interesse específico, sendo,
um deles, o Subprograma Nuclear de Proteção do Conhecimento (SNPC). Segundo informações da Assessoria de
Inteligência da AMAZUL, a empresa tem feito, desde 2018,
amplo uso do subprograma para capacitação de pessoas
e incremento a políticas, processos, procedimentos e adequação de estruturas organizacionais para proteger o conhecimento acumulado no seu campo de atuação.

Em entrevista concedida à nossa equipe,
o Almirante Crisóstomos B., presidente da
AMAZUL, pontuou, conforme transcrito a
seguir, alguns aspectos que ensejaram o
sucesso da empresa, desde a sua criação.
: Almirante, a que fatores se pode atribuir o
crescimento e o sucesso da AMAZUL, nos últimos
anos?
Almirante: certamente à boa alocação dos recursos orçamentários e a disponibilidade deles, é claro. Houve um
histórico de ampliação para determinados projetos novos, mas insuficientes para outros, também importantes.
Foi importante, nesse período de consolidação, o empenho e a dedicação dos pioneiros — dirigentes, técnicos
e empregados.
Como o senhor vê a capacidade do parque industrial
brasileiro para atender às demandas nacionais nessa
área e qual seria a atitude da maioria das empresas
estrangeiras junto às organizações nacionais?
Janine, essa sua pergunta é de extrema importância.
Portanto, quero dividi-la com meu amigo aqui, o Dr. Alvarenga, ele é Presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI). De minha parte, vejo o parque industrial
em franco crescimento, com capacidade de atender à
maior parte das necessidades do PNB e do PROSUB. É
bem verdade que uma parte mínima dos produtos e serviços ainda é importada, mas estamos trabalhando para
diminuir essa dependência.
O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa Dr.
Alvarenga?
A indústria brasileira vem se destacando no cenário internacional e, nesta última década, inclusive, ocorre um
processo de substituição nas exportações de commodities por produtos industrializados. Esse comportamento da indústria nacional é um forte indicador de que
o país caminha para autossuficiência no atendimento
ao Programa Nuclear e do PROSUB com produtos fabricados no mercado interno. Quero ressaltar, ainda,
que temos recebido visitas de inúmeros empresários,
brasileiros e estrangeiros, que têm manifestado a intenção de atuar via parcerias exclusivamente no mercado
brasileiro. Outros, por sua vez, nos procuram para atuar
não só no mercado nacional, mas também no mercado
internacional e, em ambos os casos, com transferência
de tecnologia.
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BRASIL LANÇA O SEGUNDO

SUBMARINO NUCLEAR
O Brasil lançou, neste domingo, o
segundo submarino nuclear, cinco
anos após o lançamento do primeiro.
A cerimônia ocorreu na Base Naval de
Itaguaí, com a presença do presidente
da República e de autoridades nacionais e internacionais. Em seu discurso,
o almirante Antonio T., comandante da
Marinha, fez um breve retrospecto salientando o esforço realizado pelo país,
não apenas para projetar, mas também construir submarinos convencionais e nucleares. Ele lembrou o acordo
assinado com o governo francês, em
2009, que assegurou a transferência
das tecnologias – exceto dos sistemas
nucleares – necessárias para construção de cinco submarinos.
“Em 2013, criamos a AMAZUL, a
partir de autorização da Presidência
da República, em 2008, por proposta
do Comitê de Desenvolvimento do
Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB)”,
ressaltou o almirante. “Hoje ela completa 17 anos e nesse período a Empresa deu uma importante contribuição para que tivéssemos o projeto
pronto por volta de 2020 e o SN-BR
operando em 2025“. Segundo ele,
esse sucesso é um estímulo aos técnicos e funcionários da Empresa e do
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Programa Nuclear da Marinha, uma vez
que “conseguimos melhorar não só
as condições salariais, mas também
potencializamos nossa capacidade
técnica e gerencial, o que aumentou
significativamente a produtividade do
nosso pessoal”
A ministra da Defesa, Fernanda L.,
afirmou que, ao longo dos anos, “o país
conseguiu estruturar e manter um forte sistema de defesa”. Ao justificar, ela
disse que o Brasil é foco de “ambições”,
em razão de suas riquezas naturais e
capacidade tecnológica. A ministra
ainda destacou que, diante das incertezas sobre o que acontecerá no
mundo em médio e em longo prazos,
precisamos estar preparados, com
Forças Armadas equipadas e capacitadas. “Não é para entrar em guerra, ao
contrário, é para termos maior poder
de dissuasão, e o submarino nuclear é
fundamental nesse contexto” – observou a ministra.
Um aspecto interessante foi a presença dos presidentes, ou representantes, dos países da Aliança do Pacífico (AP), bloco comercial formado
pelo México, Peru, Colômbia e Chile.
Na última década, esse bloco tem

sido o principal polo de atração de investimentos na América Latina e, por
isso, vem demandando maior quantidade de energia para seu desenvolvimento.
“Temos interesse em conhecer o
Programa Nuclear Brasileiro, em especial as usinas nucleares, e essa será
uma oportunidade única conhecer
também algumas empresas ligadas
ao setor, entre elas a AMAZUL, para
possíveis intercâmbios tecnológicos,”
disse Facundo P., Secretário Geral da
Aliança.
“O projeto de integração da AP aconteceu de forma mais ágil do que o Mercosul, que hoje ainda registra poucos
avanços”, frisou Petrúcio A., coordenador do Curso de Negócios Internacionais e Comércio Exterior da Fundação
Vale Grande (FVG). Ele afirmou que
União Européia se interessou pelo bloco desde 2012, o que levou a um acordo de livre comércio.
Um dos pontos altos da cerimônia
foi a entrevista coletiva do presidente,
quando ressaltou que o Brasil vive um
período de estabilidade política desde
1988 e que a democracia brasileira não

foi afetada, mesmo diante das naturais
alternâncias partidárias. “Certamente
isso se manterá nas eleições de outubro próximo”, destacou o presidente.
Quando um repórter perguntou sobre o baixo crescimento do país nos
últimos anos, ele respondeu que “vivemos ciclos de baixo-alto-baixo crescimento, com duração média de cinco
anos, desde meados da década de
2010 e, portanto, esperamos um novo
ciclo de alto crescimento já a partir do
próximo ano”.

Ouvida sobre o tema, a Ministra de
Energia e Meio Ambiente, Angélica
Boaventura da Paz, afirmou que “as
pressões antinucleares são parte do
jogo democrático, mas hoje há um amplo entendimento sobre as vantagens
da energia nuclear e as opiniões contrárias têm sido insuficientes para retirar
o apoio estatal às atividades do PNB e
da AMAZUL” Ela ressaltou que o Brasil
cumpre com exatidão o conjunto de
medidas preconizadas pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA),
destinadas à proteção e ao controle de
material nuclear existente em qualquer
planta ou instalação do chamado ciclo do combustível nuclear e, portanto,
considera que as inspeções da AIEA e
as ações das potências nucleares obedecem aos acordos internacionais, nos
mesmos moldes do que já vem ocorrendo há mais de 15 anos.

Apesar de o Brasil gozar de boa imagem internacional no contexto nuclear,
reafirmando os três pilares fundamentais de sua política nuclear – não proliferação, desarmamento e direito ao
uso pacífico da energia nuclear – a cerimônia foi acompanhada pelos principais movimentos antinucleares que
advogam pelo fim Programa Nuclear
Brasileiro, pela desativação das usinas
Ao sair da cerimônia, Águeda F., prede Angra 1, 2 e 3, pelo cancelamento sidente da Associação Brasileira de
da construção de novas usinas nuclea- Energia Nuclear (ABEN) afirmou que
res no país e pelo fim da mineração e “deter tecnologia nuclear é um difedo processamento de urânio, em to- rencial estratégico, econômico e sodas suas modalidades.
cial para um país, mas um dos grandes

questionamentos da Sociedade está
relacionado à questão da segurança
e proteção das usinas nucleoelétricas,
das instalações nucleares, assim como
das instalações químicas e radioativas”.
Segundo ela, a área nuclear brasileira como um todo, em parceria com a
AIEA, investe na formação de técnicos
promovendo programas e seminários
para a disseminação e consolidação
da cultura de segurança. “Por esse
motivo não houve acidentes químicos,
nucleares ou radiológicos, no Brasil,
que pudessem prejudicar seriamente
as atividades das organizações da área
nuclear”, lembrou a Dra. Águeda.
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BRASIL

EXPORTA
COMBUSTÍVEL
NUCLEAR
A “Uranonuclear”, empresa privada que conta com a
participação da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa
S.A. – AMAZUL., publicou “fato relevante” nos principais
jornais do País informando a assinatura de contrato, renovável, para fornecimento de combustível nuclear, por
12 anos, para duas usinas da África do Sul.
Criada em 2015, a empresa absorveu tecnologia desenvolvida desde a década de 1980, com esforço e dedicação, por um abnegado grupo de técnicos e pesquisadores brasileiros lotados principalmente no Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP).
Procurada por nossa reportagem, a presidente da
Uranonuclear, Andrea J., enfatizou a importância da
joint-venture entre o capital privado e o conhecimento
desenvolvido pelo Estado, gerando um fluxo regular de
recursos que possibilitou a contratação de serviços de
engenharia e o fornecimento de equipamentos e materiais necessários à expansão da infraestrutura.
“Concorremos na África do Sul com empresas da Ásia,
da Europa e da América do Norte” – comemora ela – “e
atingimos um objetivo estratégico, que era participar
do mercado internacional, até 2030”.
A presidente também ressaltou que a empresa está
em pleno funcionamento e consolidou-se em função
do crescimento do mercado nacional, caracterizado
pela sequência de inaugurações: Angra 3, em 2019;
planta nacional Verde, com 100 MW, em 2021; usina
Azul, com 300 MW, em 2025; e usina Amarela, com
1.300 MW, em 2029.
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A energia elétrica por fonte nuclear é obtida a
partir do calor da reação do combustível (urânio)
utilizando o princípio básico de funcionamento
de uma usina térmica convencional.

Atender 100% da demanda nacional representou um magnífico desafio para a Uranonuclear, que se prepara também
para fornecer combustível nuclear para duas novas usinas
que estão sendo construídas. “Mas a exportação abre novos
horizontes”, completou a Dra. Andrea, “uma vez que o Brasil
possui uma das maiores reservas de urânio do planeta”.
Mas esse sucesso tem sido dificultado por alguns obstáculos de vulto, particularmente no que se refere à massa crítica de profissionais necessários para o desenvolvimento de
novos projetos. O diretor de gestão de pessoas da Uranonuclear, Márcio K., analisa que os esforços na área educacional
não foram suficientes. “Estamos em processo permanente
de seleção de profissionais habilitados para a área nuclear,
mas a demanda está aquecida e não conseguimos sequer
preencher as vagas existentes”, lamentou ele. Além disso,
as tentativas de trazer estrangeiros para o Brasil têm sido di-

ficultadas pela demanda internacional, uma vez que a fonte
nuclear, hoje, é reconhecidamente segura e não poluente,
com uma participação na matriz energética mundial 30%
maior do que em 2010.

Fábrica de
Combustível Nuclear.

O Elemento Combustível é
composto por pastilhas de dióxido
de urânio montadas em tubos
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O PAPEL DA AMAZUL
NO CONTEXTO
NUCLEAR

G

raças ao empenho e à dedicação de seu pessoal, que
desde o início das atividades, em 2013, constitui o
maior património da AMAZUL – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., é possível afirmar que a empresa é
reconhecida, atualmente, como detentora de capital humano e capacidade técnico-profissional para elaborar e executar
os mais importantes projetos de instituições como a CNEN, a
Eletronuclear, a INB e, especial, a Marinha do Brasil.

Dentre as realizações da AMAZUL, destaca-se a participação ativa para viabilizar o Laboratório de Geração de Energia
Núcleo-Elétrica (LABGENE), junto ao Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo (CTMSP), inaugurado em 2018. Composto por 11 prédios principais – entre eles o do reator e o
das turbinas – o laboratório permitiu validar as condições de
projeto e ensaiar todas as condições de operação possíveis
para uma planta de propulsão nuclear, com absoluto sucesso,
subsidiando a construção do Submarino Nuclear e das usinas
nacionais de energia elétrica.
Outro projeto de fundamental importância para a AMAZUL
foi o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), inaugurado em
2020, cujo projeto contou com a participação da empresa
argentina INVAP. Dentre as suas diversas finalidades, ressalta
a capacidade de atender 100% da demanda nacional de radioisótopos para a produção de radiofármacos. Hoje o RMB
possibilita a realização de cerca de 24 milhões de atendimentos médicos por ano, oito vezes mais do que no início
da década de 2010.
Do mesmo modo, a AMAZUL orgulha-se de sua participação na construção do repositório para armazenamento de
rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação —
denominado projeto RBMN — sob a coordenação técnica do
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN),
em Belo Horizonte, envolvendo todos os institutos da CNEN.
Os técnicos e pesquisadores contribuíram com importantes
experiências e conhecimentos, fundamentais para o estabelecimento de parcerias responsáveis pelo aporte de recursos
não orçamentários e por serviços especializados de armazenagem de rejeitos. O RBMN começou a operar plenamente
em agosto de 2023, representando um marco para a política
nacional de gestão de rejeitos radioativos.
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