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PASSADO E PRESENTE 

180 SMRs movendo 

140 navios e 

submarinos em 

6 países 



PASSADO E PRESENTE 

STR Mk1 

Protótipo em terra 

Propulsão 1º SSN 

Nautilus - 1954 

Central nuclear de Shippingport 

1º gerador nucleo-elétrico comercial - 1958 

AP-1000 



E NO MAR ESTÁ UMA 

JANELA PARA SEU FUTURO 

 

• OFFSHORE 

 

 

 

• SUBSEA 



Usinas Nucleares Oceânicas 



• as primeiras usinas comerciais são de “Geração I”. 

• as usinas que compõem o parque em operação são de “Geração II”. 

• Os projetos incluindo evoluções tecnológicas são chamados de “Geração III”. 

• continuam reatores resfriados a água com combustível óxido de urânio mas com: 

• I&C digital, dispositivos para acidentes severos (recuperador de “corium”). 

• “Geração III+”, quando incluem dispositivos inovadores de segurança 

intrínseca, como resfriamento passivo por circulação natural 

Evolução da Tecnologia de Geração Elétrica Nuclear 



GERAÇÃO III / III+ – PWR  

AP-1000 

EPR 

ATMEA 

HUALONG APR-1400 AES-2006 



• Encontram-se também em 

pesquisa e desenvolvimento 

reatores nucleares para emprego 

após a década de 2020, 

chamadas de “Geração IV”. 

• São conceitos bastante diversos 

dos atuais, empregando novos 

tipos de combustíveis e 

fluidos de resfriamento. 



 

 

Small Modular Reactors 

SMR 
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 SMR avançados 
(incluindo PWRs integrados e modulares) 



 

 SMR inovadores 
(incluindo PWRs integrados e modulares) 



 

 SMR convertidos/modificados 
(usinas flutuantes) 

em construção 



 

 

SMRs com projeto mais adiantado 



 

 

NuScale 
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Nuclear Offshore 

• Uma idéia antiga 

 

 

 

 

 

 

• Revisitada pela Rússia e China 

 

Sturgis (US Army) no 

Canal do Panamá durante 

a Guerra do Vietnam 



Nuclear Offshore 

• Revisitada pela Rússia e China 

 



Nuclear Offshore 

• Academico Lomonosov 
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Nuclear Offshore 

• Uma idéia antiga 

 

 

 

 

 

 

• Revisitada pela Coréia 

 

SMART 



Nuclear Offshore 

• MIT 

 



Nuclear Offshore 

• Zora Energy 

 



Nuclear subsea 

A necessidade de calor e força motriz é um dos 

grandes obstáculos na exploração do petróleo e 

outros recursos minerais no fundo do mar. 

• O uso da energia nuclear para essas aplicações pode 

trazer uma revolução tecnológica para a exploração 

dessa nova fronteira. 

• A capacitação nuclear existente no Brasil, em especial 

o desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro, nos 

proporcionam importante vantagem competitiva 



Sistemas de Produção Subsea 



Sistemas de Produção Subsea 

Grandes profundidades 

Sob camadas de gelo 



Nuclear subsea 
Nuclear Underwater Gas Transfer Station (Rússia) 



Nuclear subsea 
Nuclear Underwater Gas Transfer Station (Rússia) 



Nuclear subsea 
FLEXBLUE (França) 



Nuclear subsea 
SHELF (Rússia) 



Nuclear subsea 
UNITHERM (Rússia) 



Human Occupied Deep Submergence Vehicles (HOV) 

Deep Sea Space Stations (DSSS) 



Nuclear HOV 

Losharik (Rússia) NR-1 (EUA) 



NR-1 



Deep Sea Space Stations (DSSS) 
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Deep Sea Space Stations (DSSS) 



Deep Sea Space Stations (DSSS) 



Deep Sea Space Stations (DSSS) 



•O mar profundo é uma nova fronteira,

talvez a última, que se abre como 

desafio à humanidade. 

•Uma fronteira do conhecimento e da 

economia que o Brasil tem todos os 

motivos e condições para explorar

HORA DE SE LANÇAR AO 

MAR PROFUNDO 





Maiores profundidades 

da Amazônia Azul 



•a atuação científica e a tecnologia brasileira 

nessa fronteira são ainda modestas em 

proporção ao tamanho do seu interesse 

econômico e estratégico para o país. 

•o mar profundo já é uma prioridade 

econômica, na medida em que nosso petróleo 

vem e virá de águas cada vez mais profundas.

HORA DE SE LANÇAR AO 

MAR PROFUNDO 



•Como nossos antepassados portugueses na 

conquista do Atlântico Sul e do Índico, temos 

vantagens comparativas importantes decorrentes: 

 

•do avanço na conquista do petróleo em águas  

cada vez mais profundas e 

•do ambicioso programa na área de submarinos, 

incluindo o submarino nuclear nacional. 

HORA DE SE LANÇAR 

AO MAR PROFUNDO 



•A conjunção desses dois esforços pode se dar na obtenção 

de um Veículo de Imersão Profunda (VIP) com capacidade 

para três ou quatro tripulantes 

•visando à realização de pesquisas científicas, bem como 

atividades de prospecção, exploração e apoio à produção 

mineral e de petróleo 

•e também atividades de interesse da Defesa 

HORA DE SE LANÇAR 

AO MAR PROFUNDO 



Somente 5 países possuem esse tipo de veículo: 

EUA, RÚSSIA, FRANÇA, CHINA E JAPÃO 

Veículo de Imersão Profunda (VIP)  



EXPLORADORES DO MAR 

PROFUNDO 



•Em 2013 o VIP japonês Shinkai 6500 operou ao 

largo de nosso litoral (convênio CPRM) 
•Cientistas brasileiros participaram das atividades de 

coleta de amostras no fundo do mar a profundidades 

superiores a 2.000 metros 

•Na Elevação do Rio Grande foi encontrada a 

“Atlântida Brasileira”, parte submersa do litoral 
•importantes implicações no que diz respeito à 

demarcação de nossa plataforma continental  

HORA DE SE LANÇAR 

AO MAR PROFUNDO 



Elevação de Rio Grande: 

ATLANTIDA BRASILEIRA 

Navio de Pesquisas 

YOKOSUKA 

SHINKAI 

YOKOSUKA E SHINKAI NO BRASIL 



•Programa Proarea já tem os primeiros resultados sobre 

ocorrências de minérios na Amazônia Azul: foram utilizados 

o NHI Canopus da MB e dois navios oceanográficos 

estrangeiros 
 

•Para a indispensável complementação de tais 

levantamentos, utilizou-se o Yokosuda e Shinkai 
 

•A disponibilidade de um VIP tripulado nacional permitiria 

evitar a dependência de submersíveis estrangeiros. 

HORA DE SE LANÇAR 

AO MAR PROFUNDO 



depósitos hidrotermais associados à 

presença de sulfetos polimetálicos 

identificados na Cordilheira Meso-Atlântica 

 



Navio de Pesquisa Hidroceanográfico (NPqHo) “Vital de Oliveira” 

•empregado, prioritariamente, no monitoramento e caracterização 

física, química, biológica, geológica e ambiental de áreas marítimas, 

para a futura exploração de recursos naturais. 

•parceria entre a Marinha do Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovação, a PETROBRAS e a VALE S/A. 





VIP NACIONAL TRIPULADO 
POTENCIAIS PARCEIROS 

FRANÇA     CHINA 

Jialong (7.000 m) Nautile (6.000 m) 

Brazil - IATA-PIUNA Project -  Presentation (v1.1-11-02-2014).pdf


•Como disse o presidente Kennedy quando, no início da 

década de 60, engajou os EUA no projeto de levar o homem 

à Lua, o mar profundo 

“é um novo oceano que devemos navegar” 

•Na verdade, o Brasil já está nele navegando desde que se 

engajou na exploração de petróleo em águas profundas. 
 

Falta assumir esta tarefa como um verdadeiro 

desafio nacional e levar brasileiros aos mais 

remotos e profundos pontos do nosso mar. 

HORA DE SE LANÇAR 

AO MAR PROFUNDO 



IATÁ-PIÚNA 

HORA DE SE LANÇAR AO MAR 

PROFUNDO 


