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REATORES NUCLEARES NO BRASIL 

Origens 

Em 1957, o Brasil obteve seu primeiro reator para pesquisa, por meio do 

programa norte-americano "Átomos para a Paz". O IEA-R1 instalado no 

Instituto de Energia Atômica – IEA (hoje IPEN/CNEN), em São Paulo, foi o 

primeiro reator a entrar em funcionamento no hemisfério sul. 
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REATORES NUCLEARES NO BRASIL 

Origens 

A UFMG foi pioneira no país e criou em 1952 o Instituto de Pesquisas 

Radioativas - IPR.  Seu reator de pesquisa TRIGA (Training Research Isotope 

General Atomic) Mark 1, dedicado à pesquisa, à produção de radioisótopos e 

ao treinamento de pessoal, foi inaugurado em 1960.  

O IPR em 1977, passou a se chamar Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear (CDTN). Com a extinção da NUCLEBRÁS, em 1988, voltou a fazer parte 

da CNEN. 



  REATORES NUCLEARES NO BRASIL 
Origens 

O Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEN) foi criado em 1962, em convênio 

com a Universidade do Brasil (UFRJ), após o retorno dos primeiros bolsistas do 

programa americano “Átomos para a Paz”, visando a  construção de um 

reator experimental para o desenvolvimento de aplicações pacíficas da 

energia nuclear.  

Batizado Argonauta, o reator foi desenvolvido segundo projeto do Argonne 

National Lab. Redesenhado e construído com 93% de componentes nacionais, 

atingiu sua primeira criticalidade em 20 de fevereiro de 1965.  

Em 1968  seria criado o Programa de Engenharia Nuclear da COPPE/UFRJ. 



  REATORES NUCLEARES NO BRASIL 

Origens 

A Marinha, em colaboração com o IPEN/CNEN, em São Paulo, foram 

responsáveis pelo projeto e construção do único reator totalmente nacional 

em operação, conhecido como Unidade Crítica IPEN-MB/01.  

O projeto do Reator IPEN/MB-01 foi iniciado em 1983 e suas obras foram 

concluídas em Julho de 1988.  Trata-se de um reator de potência próxima de 

100W, cujo objetivo principal era testar um núcleo típico para uso em 

propulsão naval, ou seja, que o controle de reatividade se desse tão somente 

a partir da inserção ou retirada de barras de controle. 
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E 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMARINOS 

PROSUB 





MAIO 2017 







CICLO DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR 

CTM-SP/Marinha e INB 
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Dessalinização Nuclear  

Tecnologia Nacional para Sustentabilidade Energética, Hídrica e 

Alimentar 



Dessalinização Nuclear  

ESTUDO COPPE-ELETRONUCLEAR (2008) 
 



 Reator Nuclear Geração G II 

 Tecnologia Nacional 

(Marinha/CNEN/Universidades) 

 Dessalinização de água do mar 

ou salobra (destilação por 

membranas) 

 Cogeração de Eletricidade 

 Empreendimento sócio-

econômico (agricultura, pecuária 

e agro-industria) 

DESSALINIZAÇÃO NUCLEAR 
 

LABGENE 



Objetivos gerais: 

 Aumento da oferta (ou atender aumento da demanda), 

simultaneamente, de energia, água e alimentos 

 “Water-energy-food security nexus” 

Objetivos específicos: 

 Desenvolvimento de uma usina nuclear para cogeração de 

eletricidade e água potável 

 Estímulo e utilização da capacidade nuclear do país 

 Formação de pessoal (novo PRONUCLEAR) 

 Empreendimento com arrasto tecnológico (nuclear e 

não-nuclear) 



CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE UM REATOR DE 

PEQUENO PORTE (LABGENE): 

 
 

   Potência térmica:  75 MW(t) 

   Potência elétrica:  25 MW(e) 

   Máxima energia elétrica gerada:  540.000 kWh/dia 

   Consumo típico de energia para dessalinização:  3 kWh/m3 

   Máxima produção de água dessalinizada:  160.000  m3/dia 

   Consumo de água por pessoa: 3,3 m3/mês (110 litros/dia) 

   Número máximo de pessoas atendidas: 1.400.000 pessoas. 

   Produção de milho: 47.450 t/ano 

   Valor da água produzida: 150 milhões de reais/ano  

 



 DEEP 5.1  (IAEA) 

 Avaliação econômica da dessalinização 

Custos típicos de dessalinização: entre 0,75 a 1,4 US$/m3  



DESSAL – Destilação por Membranas (MD) 

Projeto COPPE/UFRJ – IVIG/UFRJ – PAM Membranas 



DESSAL – Destilação por Membranas (MD) 

Projeto COPPE/UFRJ – IVIG/UFRJ – PAM Membranas 

Fluido Condutividade 

Água destilada antes da dessalinização 32,9 [µS/cm] 

Água destilada depois da dessalinização 25,6 [µS/cm] 

Água salobra antes da dessalinização 19,8 [mS/cm] 

Água salobra depois da dessalinização 21,8 [mS/cm] 

Experimento do sistema de dessalinização. 

Variação da Condutividade Elétrica 
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MERCADO MUNDIAL DE URÂNIO 

France: US$727.7 million (34% of total enriched uranium exports) 

Germany: $538.5 million (25.2%) 

Netherlands: $520.6 million (24.3%) 

China: $135.6 million (6.3%) 

United States: $103.9 million (4.9%) 

Spain: $45.8 million (2.1%) 

Kazakhstan: $33.1 million (1.5%) 

Canada: $19.5 million (0.9%) 

Sweden: $6.3 million (0.3%) 

Japan: $4.7 million (0.2%) 

Brazil: $4.3 million (0.2%) 

Belgium: $228,000 (0.01%) 

Brunei Darussalam: $76,000 (0.004%) 

United Arab Emirates: $21,000 (0.001%) 

Norway: $20,000 (0.001%) 

15 countries that exported the highest dollar value 

worth of ENRICHED uranium during 2016: 



Indústria Nacional de Combustível Nuclear:  
(INB + CTM-SP + PPP) 

-Angra 1 (+60%) e Angra 2 (100%)  

-LABGENE (2021) 

-RMB (2023) 

-PROSUB (2025) 

-ANGRA 3 (2026) 

-DESSAL ... 

-Exportação 



Small Modular Reactors 
(SMR´s<300MW) 

LABGENE 

Brasil 



Reatores de potência de pequeno/médio porte: 
 

 Projeto mais simples e mais robusto 

 Menos sujeitos a problemas 

operacionais 

 Menor risco de acidentes com 

derretimento do núcleo 

 Maior independência da ação do 

operador 

 Maior disponibilidade e vida 

operacional de 60 anos 

 Processo de licenciamento mais ágil 

 Utilização de nossa experiência prévia 

de projeto e de operação 

 Incorporação das lições de Fukushima 

(Geração III+) 



Global SMR Market  
(2035) 

LABGENE 

Brasil 



Indústria Nacional de Reatores Nucleares: 

(Amazul+Eletronuclear+Nuclep+PPP) 

 Desenvolvimento de reatores de potência de pequeno e médio porte 

 Entre os 12 maiores PIBs do mundo, apenas México e Brasil não possuem 

tecnologia de reatores de potência 

 Desenvolvimento de usinas de dessalinização e outras aplicações                                                             

75 milhões de m3/dia (Dessalinização Nuclear: >250 reatores.ano de experiência) 

 Tecnologia própria, podendo evoluir para reatores de grande porte 

 Desenvolvimento de cadeia de suprimento 

 Serialização e modularização 

 Tempos menores de construção e menores custos de capital 

 Atendimento de mercados menores 

 Menos sujeitos a instabilidades econômicas 

 Formação de pessoal 

 Pesquisa com Universidades (Reatores avançados – Generation IV) 
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