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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o programa de formação de recursos humanos 

para a área nuclear (PRONUCLEAR), que vigorou entre 1977 e 1986 como consequência do 

acordo nuclear assinado entre o Brasil e a Alemanha Federal. A pretensão desse acordo era 

viabilizar a construção de usinas e criar uma indústria que incluísse a transferência de tecnologia 

para a produção nacional de combustível nuclear. Nesse contexto, o PRONUCLEAR foi 

planejado para promover a formação de quadros para a indústria nuclear brasileira em diferentes 

níveis, desde a formação técnica em ensino médio até o treinamento e o aperfeiçoamento de 

especialistas no exterior. Esta tese oferece o primeiro balanço sistemático sobre o programa de 

formação, sobre suas consequências esperadas e sobre seus efeitos não intencionais. Com isso, 

o trabalho apresenta tanto uma avaliação crítica sobre o processo de cooperação internacional 

para a formação e a qualificação profissional na área nuclear quanto suas consequências, 

jogando luz nova sobre aspectos ainda pouco conhecidos da experiência brasileira no setor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Política nuclear brasileira. Formação de recursos humanos. Acordo 

Nuclear Brasil-Alemanha. Cooperação científica internacional. Política externa brasileira. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present text is a research on the human resources training program for the nuclear field 

(PRONUCLEAR), which took place in Brazil between 1976 and 1985 as a result of the nuclear 

agreement signed between our country and West Germany. The intention of this agreement was 

to enable the construction of nuclear plants and create a nuclear industry that included the 

transfer of technology for the national production of nuclear fuel. In this sense, PRONUCLEAR 

was planned to promote workforce formation at different levels for the Brazilian nuclear 

industry, from the technical training in high schools to the training and improvement of 

specialists conducted in foreign countries. This thesis offers the first systematic assessment of 

the aforementioned human resources training program, its expected consequences and its 

unintended effects. Therefore, regarding the nuclear field in Brazil, this research presents a 

critical assessment of the international cooperation process for training and professional 

qualification, as well as its consequences. We expect to shed new lights on aspects that remain 

of little knowledge concerning the Brazilian experience in the nuclear area. 

 

KEYWORDS: Brazilian nuclear policy. Human resources training. Brazil-West Germany 

Nuclear Agreement. International scientific cooperation. Brazilian foreign policy. 
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INTRODUÇÃO 

A presente tese tem por finalidade analisar a formação dos cientistas brasileiros no 

exterior que atuaram na área nuclear, tendo como foco o Programa de Recursos Humanos para 

o setor, denominado PRONUCLEAR (1976-1985). Mais especificamente, este trabalho 

oferecerá o primeiro estudo sistemático sobre o desenvolvimento do programa – concepção, 

público-alvo, custos, locais de formação e impacto de absorção dos quadros científicos 

formados –, suas consequências para a política nuclear brasileira em curto prazo e seu legado 

no que tange à formação de cientistas para a atuação na área nuclear brasileira no longo prazo. 

Por meio de análise de fontes primárias e de literatura disponível pertinente à questão em tela, 

bem como da realização de entrevistas com protagonistas dessa política, pretende-se avaliar o 

equilíbrio entre custos e benefícios para o desenvolvimento tecnológico na área nuclear. 

A internacionalização da formação de cientistas brasileiros na área nuclear data da 

década de 1950, sobretudo por meio de intercâmbio com centros de excelência na Europa e nos 

Estados Unidos1. No caso do PRONUCLEAR, o programa de formação científica foi negociado 

pelo governo do General Ernesto Geisel como consequência do acordo de cooperação nuclear 

entre o Brasil e a República Federal da Alemanha (RFA) celebrado em 1975, com vistas a 

assegurar a disponibilidade de recursos humanos indispensáveis ao pleno êxito do então 

chamado Programa Nuclear Brasileiro. O PRONUCLEAR tinha como objetivo promover o 

treinamento de quadros no exterior para projetos de ciência complexa e transferir tecnologia 

via formação de recursos humanos. O funcionamento do PRONUCLEAR, iniciado na gestão 

Geisel (1974-1979), ocorreu durante todo o governo do General João Baptista de Oliveira 

Figueiredo (1979-1985), sendo concluído formalmente em 1986. 

O programa assentou-se nas principais instituições do governo brasileiro que 

financiaram a formação de quadros, tais como o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), ambas criadas em 1951, assim como a Comissão Nacional de Energia 

 
1 Para este tema, ver: FREIRE JR.; Olival; SILVA. Scientific Exchanges between the United States and Brazil in the 

Twentieth Century: Cultural Diplomacy and Transnational Movements. In: KRIGE, John (Ed.). How knowledge 

moves: writing the transnational history of science and technology. Chicago: The University of Chicago Press, 2019. 

p. 281-307; KRIGE, John. Atoms for Peace, Scientific Internationalism, and Scientific Intelligence. Osiris, Chicago, 

Vol. 21, No. 1, p. 161-181, 2006; KRIGE, John (Ed.). How knowledge moves: writing the transnational history of 

science and technology. Chicago: The University of Chicago Press, 2019; MATEOS, Gisela; SUÁREZ-DIAZ, Edna. 

Atoms for Peace in Latin America. Diplomatic History, Science, Technology, and Health, 201 MATEOS, Gisela; 

SUÁREZ-DÍAZ, Edna. Atoms for Peace in Latin America. Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, 

2016; TILLY, Charles. Unequal Access to Scientific Knowledge, Journal of Human Development, Vol. 8, No. 2, p. 

245-258, 2007. 
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Nuclear (CNEN), criada em 1956. Desde suas respectivas fundações, essas instituições têm 

atuado na promoção do treinamento científico no exterior. 

Durante seu ciclo de vida, o PRONUCLEAR treinou 2.711 pessoas, assim distribuídas: 

835 em nível técnico de ensino médio, 809 em disciplinas de cursos de graduação, 265 nos 

níveis de especialização, 703 no mestrado e 99 no doutorado. Nota-se que a vasta maioria dos 

recursos para treinamento foram destinados aos níveis médios do ensino formal. É igualmente 

válido notar que esses profissionais brasileiros realizaram parte de sua formação não apenas na 

República Federal da Alemanha, mas também em países como os Estados Unidos, a França, o 

Reino Unido, a Bélgica, o Japão e Israel. Isso significa que o Brasil utilizou o guarda-chuva 

institucional do PRONUCLEAR, no âmbito de um acordo bilateral com a Alemanha, para 

financiar bolsas de estudo no exterior para quadros de seu programa nuclear. Esses profissionais 

formaram-se em áreas tais como engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, 

engenharia metalúrgica, física e química. Dito de outro modo, os investimentos do programa 

visaram não apenas ao treinamento específico em ciência nuclear, como também à qualificação 

de pessoal em áreas correlatas nas quais, em termos de capacidade, havia deficiências 

profundamente instaladas no Brasil. Dessa forma, o PRONUCLEAR serviu ao programa, ao 

aprofundamento da cooperação tecnológica com a Alemanha e, portanto, deve ser visto como 

um amplo programa de capacitação em ciência e tecnologia. 

O PRONUCLEAR não foi o único programa de sua categoria. O Brasil viveu mais de 

uma tentativa de investir pesadamente na formação de quadros no exterior, com diversos 

resultados. Por exemplo: o governo de Dilma Rousseff (2011-2016) lançou o programa Ciência 

Sem Fronteiras (CsF), resultado da parceria entre o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) 

e o Ministério da Educação (MEC), tendo como agências financiadoras o CNPq e a CAPES. O 

programa disponibilizou mais de 90 mil bolsas entre 2011 e 2015 para estudantes de graduação 

e de pós-graduação realizarem estágio no exterior com a finalidade de manterem contato com 

sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e à inovação, visando, desse modo, 

fazer o país superar sua condição secundária no cenário científico mundial. Conforme o Decreto 

Nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011), que amparava o programa, entre seus 

objetivos estava: 

[...] promover, por meio da concessão de bolsas de estudos, a formação de estudantes 

brasileiros, conferindo-lhes a oportunidade de novas experiências educacionais e 

profissionais voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e a 

inovação em áreas prioritárias e estratégicas para o Brasil. 
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Ao todo, 92.880 bolsas foram concedidas até o fim do Ciência sem Fronteiras. Desse 

montante, 79% foram destinadas a alunos da graduação e 21% a alunos da pós-graduação e 

pesquisadores, sendo os Estados Unidos o principal destino de intercâmbio: o país norte-

americano recebeu 27.821 estudantes2. Infelizmente, até o presente momento não há avaliação 

publicada sobre o programa Ciência sem Fronteiras. 

 

 

I. JUSTIFICATIVA 

 Assim, esta tese deseja ampliar o conhecimento acumulado sobre a cooperação 

internacional para a educação de quadros científicos na área nuclear. Duas faces ainda pouco 

exploradas sobre a formação realizada no exterior são estas: o impacto gerado pelo programa e 

a avaliação do objetivo almejado, qual seja, a qualificação de cientistas que pudessem contribuir 

para o avanço do desenvolvimento científico nuclear brasileiro. Por isso, este trabalho visa 

compreender as consequências e o alcance da política de formação de recursos humanos na área 

nuclear entre as décadas de 1970 e 1980, período de formação de uma indústria nacional no 

setor. Para atingir esse objetivo, a pesquisa aborda o lugar da ciência e da tecnologia na área 

nuclear, levando em conta a posição periférica do Brasil no mercado global de conhecimento 

acerca do assunto em tela. Ao fazê-lo, esta tese busca preencher uma lacuna recorrente na 

literatura que aborda tal temática uma vez que são rarefeitos os trabalhos acadêmicos sobre a 

formação de recursos humanos para o setor, especialmente para/sobre o PRONUCLEAR. 

 Além disso, este estudo sobre o caso brasileiro toma por base outras iniciativas de 

pesquisa referentes a terceiros países e análises que se ocupa(ra)m da circulação internacional 

de conhecimento nuclear que – juntamente com as iniciativas governamentais de indução e 

financiamento de bolsas de estudos e viagens – contribuíram para a formação de especialistas 

brasileiros no setor. Vale ressaltar que este trabalho é um desdobramento de minha dissertação 

de mestrado, cujos objetos de pesquisa foram a assinatura do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha 

Federal de 1975 e a sua localização dentro da estratégia de política externa empreendida pelo 

governo Geisel, de modo que a pesquisa foi pautada no processo de negociação e de tomada de 

decisão (SOUZA, 2009). 

 

 
2 Além disso, Portugal, por conta de não representar uma barreira idiomática, também se constituía como um dos 

principais destinos para o intercâmbio, fazendo com que o governo brasileiro atuasse para reverter essa tendência 

e encerrasse as parcerias já existentes, direcionando os estudantes contemplados com as bolsas do programa para 

instituições dos Estados Unidos, já que o aprendizado de um novo idioma era um dos princípios básicos do 

programa (MOURA; DOULA, 2019). 
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II. OBJETIVOS 

A atual tese tem como objetivo recuperar a história da formação de quadros científicos 

para a área nuclear com foco no PRONUCLEAR, o Programa de Formação de Recursos 

Humanos para o setor nuclear que vigorou entre 1976-1985. Para isso, consideramos a análise 

de aspectos conjunturais e estruturais, internos e externos, visando à construção de um estudo 

sistemático sobre o programa de cooperação internacional de educação tecnológica na área 

nuclear. Como forma de orientação para o desenvolvimento deste trabalho, seguem as perguntas 

de pesquisa a que a presente tese buscou responder: 

1. Com que objetivo o governo brasileiro empreendeu a formação de profissionais 

para a área nuclear por meio do programa denominado PRONUCLEAR? 

2. Após a instituição do PRONUCLEAR em 1976, como passou a ser a formação de 

cientistas para a área nuclear?  

3. Como ocorria a formação no exterior de quadros para a área nuclear antes do 

PRONUCLEAR? 

4. Onde estudaram os beneficiados com bolsas do PRONUCLEAR? 

5. Qual o impacto para o setor nuclear brasileiro ter a Alemanha Federal como 

principal nação cooperante? 

6. Em que medida a cooperação internacional no âmbito do PRONUCLEAR 

alimentou com quadros o denominado Programa Paralelo? 

7. Que balanço pode ser feito do programa em relação ao seu custo-benefício?  

8. Que tipo de legado o PRONUCLEAR deixou na área de formação de quadros para 

a área nuclear? 

9. Quais as lições legadas pelo PRONUCLEAR? 

10. O que a experiência do PRONUCLEAR agrega à literatura especializada sobre a 

cooperação educacional internacional em países em desenvolvimento? 

 

 

III. MARCO CONCEITUAL 

O estabelecimento de cooperação técnica internacional no setor nuclear em específico e 

nas engenharias em geral fez parte da trajetória do nosso país, que buscou numerosas parcerias 

estrangeiras que pudessem proporcionar ganhos ao processo de avanço tecnológico. A tese, em 

capítulos seguintes, mostrará em que medida esse tipo de postura foi comum para o Brasil desde 

o início da era atômica. É importante notar que tais dinâmicas ocorreram não apenas com países 

em desenvolvimento oriundos do mundo pós-colonial, mas também com países desenvolvidos 
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da Europa que, sem acesso à tecnologia nuclear, buscaram ativa cooperação dos Estados 

Unidos, da União Soviética e, mais tarde, de potências nucleares tais como o Reino Unido e a 

França. 

Tratando a questão sob a ótica da ciência nuclear, verifica-se que, aos países detentores 

de tecnologias sensíveis – como, por exemplo, o enriquecimento de urânio e o reprocessamento 

de plutônio, a geração de energia elétrica em usinas nucleares, a produção de radioisótopos, etc. 

–, interessava a comercialização de conhecimento e de equipamentos. O cálculo comercial foi 

um dos fatores que levou esses países a montarem um sistema de cooperação técnica na esteira 

do programa Átomos para a Paz, introduzido pelos Estados Unidos em 1953, antes que o mundo 

passasse a se preocupar com o problema da proliferação nuclear. 

Outro fator que levou os países detentores de tecnologia a avançarem na direção de 

cooperação institucionalizada foi o entendimento de que tais acordos serviriam para moderar a 

demanda por conhecimento nuclear e impedir o surgimento de mercados negros em área tão 

sensível. Porém, em fins da década de 1960, o panorama geopolítico já havia se alterado. Além 

de Estados Unidos (1945) e União Soviética (1949), Grã-Bretanha (1952), França (1960) e 

China (1964) detonaram suas primeiras explosões nucleares, abrindo uma nova era de 

competição e inaugurando um processo de convergência entre Washington e Moscou em torno 

do controle do processo de proliferação. O Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) de 1968 

é o resultado institucional dessa cooperação pela qual países nuclearmente armados passaram a 

impor restrições e condições à cooperação educativa e técnica, que se torna altamente 

politizada. Isso ocorreu exatamente no período em que o governo brasileiro buscava ampliar 

parcerias internacionais para viabilizar o treinamento de cientistas no exterior, visando ao 

desenvolvimento do programa nuclear do país. Sendo assim, o argumento utilizado por John 

Krige (2014)3 é de que o treinamento e a formação de mão de obra fazem parte dos insumos 

necessários para o estabelecimento de um Estado detentor de um programa nuclear completo, 

o que permite localizar o PRONUCLEAR dentro desse contexto, qual seja, dotar o Brasil de 

capacidade atômica total, incluindo o componente que asseguraria plenamente a autonomia 

tecnológica do país nesse setor, como era o caso da tecnologia de enriquecimento de urânio.  

Em resumo, a conjuntura da iniciativa do governo brasileiro que buscava assegurar 

treinamento e colaboração educacional internacional e transferência de tecnologia ocorreu sob 

 
3 O autor afirma que após a Segunda Guerra Mundial, houve uma assimetria no poder econômico, político e militar 

entre os Estados Unidos e o resto do mundo, além de uma assimetria no conhecimento científico e tecnológico 

entre a América e seus aliados e inimigos (KRIGE, 2014). 
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novas circunstâncias, nas quais a prestação de cooperação se tornava altamente politizada, 

porque incorria no risco de estimular a proliferação nuclear. 

Fuhrmann (2012) levanta a questão sobre a conexão entre a assistência técnica na área 

nuclear e a capacitação para a produção de bombas atômicas, explorando a natureza dual da 

tecnologia nuclear, para a qual a construção de elementos combustíveis e outras tecnologias 

correlatas servem a propósitos pacíficos, mas também podem gerar o tipo de material físsil 

necessário para um explosivo nuclear. Nesse cenário, existe a possibilidade de geração por parte 

do receptor da cooperação técnica uma postura beligerante, obtida por meio de conhecimento 

adquirido com a cooperação nuclear para fins civis. Conforme mostra o autor, os Estados 

detentores de programas nucleares para fins civis obtidos com a contribuição de assistência 

técnica externa têm mais chances de engendrar programas bem-sucedidos de construção de 

explosivos nucleares em um curto período, ao contrário do que ocorre com os países que não 

fizeram o uso de assistência civil estrangeira e que, por isso mesmo, teriam maiores dificuldades 

em alcançar capacidade para produzir bombas. 

No caso do Brasil, havia o interesse por parte do país de alcançar domínio completo 

sobre a tecnologia nuclear e se igualar em condições aos países que se encontravam na 

vanguarda tecnológica do setor. Dessa forma, compreende-se a pretensão nuclear brasileira 

dentro de um conjunto de fatores que, aos olhos das potências nucleares, representava risco à 

proliferação diante da possibilidade de fazer do Brasil um país nuclearizado caso a transferência 

de tecnologia fosse integralmente concretizada. Anos mais tarde, para as potências nucleares, 

principalmente para os Estados Unidos, o fato de haver a previsão de transferência de 

tecnologia, que incluía também a tecnologia de enriquecimento de urânio, tornava o acordo, 

assinado em 1975 com a Alemanha Federal, alvo de tensas críticas internacionais, o que 

provocou estremecimento nas relações Brasília-Washington. A própria Alemanha Federal 

enfrentou resistências internas com críticas da classe política e protestos de movimentos da 

sociedade civil alemã para que o acordo não fosse cumprido em sua integralidade de modo que 

se afastasse qualquer risco de proliferação nuclear. Diante de um cenário de pressões externas 

múltiplas, a saída encontrada foi a negociação de uma tecnologia de enriquecimento de urânio 

que ainda se encontrava em processo experimental – jet nozzle – e que foi aprovada pelo 

governo brasileiro para o cumprimento do acordo nuclear. 

No governo Geisel, a política externa brasileira – que já se propunha autônoma de forma 

pragmática e ecumênica e já se desincompatibilizava em diversos posicionamentos com o 

governo norte-americano – ganhou contorno conflituoso mais nítido entre os dois países após 

a assinatura do acordo teuto-brasileiro. Michael Barletta (1997) defende que, desde que o Brasil 
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e a Alemanha Ocidental surpreenderam o mundo ao anunciar que haviam alcançado o ‘acordo 

do século’, muitos observadores nacionais e internacionais temiam que o Brasil tentasse 

desenvolver armas atômicas. A rejeição brasileira ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear 

(TNP) e Tlatelolco4, a insistência no direito de desenvolvimento de explosivos nucleares 

pacíficos e as aspirações ao status de grande potência pelo governo militar autoritário somadas 

à rivalidade nuclear tácita com a Argentina despertaram a preocupação de que esse ambicioso 

programa de construção de reatores e a transferência de tecnologia mascararia um esforço para 

alcançar a bomba atômica. Diante desse quadro, tal acordo nuclear tornou-se possível apenas 

com a garantia de cumprimento de salvaguardas de seguranças por parte do Brasil, ou seja, dada 

a envergadura da cooperação nuclear e a sua ambição, houve o estabelecimento de um limite 

aceitável pelas grandes potências para que o acordo fosse confirmado. 

Tema recorrente em estudos sobre a questão nuclear é a contra-proliferação nuclear, 

política empreendida pelas potências nucleares para se evitar o risco de que novos países 

alcançassem esse status. Fuhrmann (2012) afirma que os acordos de cooperação nuclear 

levaram à produção de armas nucleares e essa era uma visão que acompanhava a insistência do 

Brasil em levar adiante o acordo com a Alemanha Federal.5 Assim, o fato de Brasília estar em 

posição de resistência aos tratados internacionais de proliferação nuclear e a Índia, país 

subdesenvolvido, ter realizado a explosão de um artefato nuclear, em 1974, com material físsil 

obtido de modo ilegal e à sombra de um acordo internacional de cooperação, potencializaram 

as pressões para a não conclusão do acordo nos termos em que havia sido originalmente 

negociado entre Bonn e Brasília. A estratégia brasileira de afirmação de sua política externa, 

somada ao ingrediente atômico, consolidou uma vertente de risco que foi interpretada como 

potencial ameaça ao início de uma corrida armamentista com a Argentina na região sul-

americana. 

Maria Regina Soares Lima (2013) interpreta que o acordo nuclear teuto-brasileiro 

constituiu a decisão mais arriscada da política externa pragmática de Geisel e desafiadora das 

normas em evolução do regime de não proliferação. Tal acordo pode ser considerado 

 
4 Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no Caribe concluído na Cidade do México, 

em 14 de fevereiro de 1967, e assinado com ressalvas pelo Brasil em 9 de maio de 1967. 
5 Matthew Fuhrmann (2012) afirma que os equipamentos e os conhecimentos transferidos da Alemanha Federal 

para o Brasil com finalidade pacífica foram usados no programa militar paralelo do Brasil e que a assistência 

nuclear contribuiu para que o país conseguisse construir instalações de enriquecimento e reprocessamento em 

escala de laboratório durante os anos 1980. Já Michael Barletta em The Military Nuclear Program in Brazil (1997) 

informa que o Programa Nuclear Paralelo, de caráter secreto sob direção militar, já começava a ser noticiado pela 

imprensa no início da década de 1980. Tal programa só seria reconhecido pelo governo brasileiro em 1987 após o 

fim do regime militar que ocorrera em 1985, na oportunidade do anúncio de que os pesquisadores haviam 

conseguido enriquecer urânio. O domínio da tecnologia de enriquecimento representa o passo tecnológico crucial 

para a produção de armas atômicas. 
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paradigmático e ilustrativo de um quadro de autonomia-dependência em que o Brasil, como 

Estado periférico, demonstrou capacidade de agir autonomamente na dimensão político-

diplomática no que tange à questão nuclear (LIMA, 1990). Lima afirma que “no campo nuclear, 

a postura brasileira envolveu duas modalidades de comportamento: ação unilateral no que diz 

respeito à implementação de políticas de autonomia tecnológica e estratégia do ‘carona’ com 

relação ao regime de não-proliferação nuclear” (1990, p. 18). Na primeira situação, a autora 

enquadra a assinatura do acordo com a Alemanha Federal de 1975 como comportamento 

unilateral dentro de uma perspectiva arrojada do governo brasileiro de bancar as consequências 

de uma postura desafiadora, arcando com o risco de comprometer as relações políticas e 

econômicas com Washington, que recriminou a ambição nuclear brasileira desde o início das 

negociações com Bonn. Já em relação à segunda situação, a autora define a atuação do Brasil 

como um exemplo claro de comportamento de ‘carona’ na esteira do regime da não-proliferação 

nuclear, pois, mesmo mantendo uma postura de não-adesão ao TNP, o país se beneficiou dos 

programas de assistência técnica da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e se 

valeu de cooperação nuclear com a negociação de acordos bilaterais, negociando equipamentos 

e treinamento com países que pudessem contribuir com o desenvolvimento do Programa 

Nuclear Brasileiro. A “carona” do Brasil se realizou sob a forma de um trade-off que se 

verificou com a instituição de uma colaboração nuclear de fins pacíficos mediante a renúncia 

ao desenvolvimento de armas atômicas e a concordância da instauração de salvaguardas 

internacionais dos programas nucleares dos governos envolvidos. O fato é que o TNP ofertava 

benefícios mesmo a países não signatários do tratado, e não estabelecia maiores restrições à 

colaboração no âmbito nuclear com esses países que não arcavam com os custos da adesão ao 

regime, isto é, a renúncia às armas atômicas e a submissão às salvaguardas, dos quais o Brasil 

se valeu para buscar a capacitação tecnológica no setor. A situação também pode ser explicada 

pela prevalência de interesses comerciais de países interessados em negociar a cooperação 

nuclear e em obter benefícios econômicos (LIMA, 1990). 

Uma das inspirações para este trabalho é a produção acadêmica derivada da Teoria da 

Dependência, sobretudo nos estudos de educação e desenvolvimento de sistemas educacionais, 

nos quais se compreendem o PRONUCLEAR e o Acordo Nuclear com a Alemanha Federal. 

Tais iniciativas se localizam como parte do conjunto de tentativas do governo brasileiro de 

romper a lógica da dependência no setor de ciência e de tecnologia com o objetivo de 

concretizar a ambição almejada de fazer o Brasil galgar poderes na escala mundial. Com seu 

objetivo de formar quadros na área nuclear para atender às demandas do setor brasileiro, o 

programa fez parte do esforço mais amplo de produzir a emancipação tecnológica do Brasil em 
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relação aos países desenvolvidos, detentores de tecnologia nuclear avançada e de todo o ciclo 

completo do combustível. Nesse contexto, podemos localizar o Estado brasileiro na década de 

1970 como um país semiperiférico, com anseios de tornar-se um país detentor de tecnologia 

nuclear por meio do acordo de cooperação nuclear da Alemanha Federal de 1975. 

Visando superar sua situação de dependência tecnológica em relação aos países 

desenvolvidos não somente no âmbito nuclear, o pensamento governamental em voga no 

governo Geisel sustentava que a independência no setor nuclear implicaria a evolução de outras 

áreas da tecnologia no Brasil. Haveria um processo de “arrasto tecnológico”, fertilizando outras 

áreas com potencial industrializante. Sob o signo do “Brasil Grande Potência”, marcado pelo 

regime militar e pela formulação de políticas que almejavam adquirir capacidades materiais e 

fazer o país galgar posições na hierarquia global de poder, alimentou-se uma sensação de que 

as escolhas efetuadas conduziriam a uma política tecnológica que repercutiria em vários setores 

a ponto de inverter o processo em curso na época, ou seja, o Brasil deixaria de ser consumidor 

e reprodutor de tecnologia importada para tornar-se produtor autóctone de tecnologia. 

Nesse contexto, se encontram tanto o PRONUCLEAR quanto todas as iniciativas que 

fomentaram a formação de recursos humanos para a área científica brasileira, com o intuito de 

gerar apropriação de know-how em centros de formação de ponta dos países desenvolvidos, o 

que tem ocorrido desde 1950, inclusive paralelamente ao PRONUCLEAR e posteriormente ao 

programa. Assim, tais iniciativas se enquadram dentro de um conjunto de tentativas que visava 

assegurar a independência tecnológica via transferência de conhecimento e alcançar a 

autonomia científica e tecnológica para/do país. 

 Atrelado ao acordo teuto-brasileiro de 1975, no qual se negociava em contrato um 

formato de transferência de tecnologia nuclear para bens pacíficos para o Brasil, insere-se a 

preparação de recursos humanos através de treinamento científico em centros de excelência no 

exterior. Como política para atendimento a essa demanda, o PRONUCLEAR, objeto desta 

pesquisa, representava a face concreta de uma tentativa de fazer com que especialistas 

brasileiros conduzissem o ambicioso Programa Nuclear Brasileiro com relativa independência, 

aspirando conquistar, em um horizonte de curto ou médio prazo, o grau de detentor do ciclo do 

combustível nuclear, uma tecnologia de ponta sobre a qual somente um punhado de países do 

mundo possuía domínio. 

 Tal iniciativa foi interpretada pelo governo brasileiro dentro de uma visão estratégica e 

decisiva para a apropriação e a incorporação definitiva da tecnologia, nesse caso, a nuclear. Por 

meio da geração de capacidade científica na periferia mundial, a cooperação internacional na 

esfera nuclear teria o potencial de viabilizar o desenvolvimento interno no setor que teria 
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impacto em várias outras áreas científicas e tecnológicas, elevando a condição do 

desenvolvimento nacional para diversos setores econômicos. Com isso, considerou-se o 

investimento em um programa de formação de recursos humanos para a área o pilar de 

sustentação do programa que pretendia gerar independência tecnológica: O Brasil, na condição 

de país semiperiférico buscava, sob a forma de educação e de treinamento científico de seus 

quadros, alcançar a transferência de tecnologia e tornar-se um protagonista internacional, 

alterando seu perfil passivo e dependente de receptor de tecnologia estrangeira. 

As abordagens teóricas apresentadas buscam contribuir para a compreensão de que a 

cooperação técnica internacional sempre foi buscada junto aos países centrais e, por isso, este 

trabalho aponta para a necessidade de se investigar tal temática no âmbito da tecnologia nuclear, 

qual seja, a formação de recursos humanos para a área, visto que a literatura brasileira sobre o 

programa nuclear do país raramente se dedica a esse tema. Com isso, à presente pesquisa 

cumpre investigar o desafio de se obter treinamento científico e tecnológico na periferia: por 

quais caminhos e com quais efeitos um país como o Brasil consegue obter cooperação 

educacional em tecnologia nuclear? 

 

IV. REVISÃO DA LITERATURA 

Pesquisas sobre a formação de cientistas nucleares brasileiros ainda são relativamente 

escassas. Apesar de a temática política nuclear brasileira apresentar extensa relação 

bibliográfica com diversas abordagens, a preparação de especialistas para o setor não constitui 

objeto de análise de grande parte desses estudos. Sendo assim, sob uma perspectiva 

multidisciplinar, após a análise de diversas pesquisas sobre a história nuclear brasileira como 

um todo, várias obras no âmbito da história, da história das ciências, da ciência política e das 

relações internacionais embasam a presente tese. 

Esta seção de revisão bibliográfica apresenta de forma resumida o debate existente sobre 

a evolução da ciência no Brasil e o processo de desenvolvimento da ciência nuclear a partir da 

década de 1940. A literatura de história da ciência tem sua importância para a construção desta 

tese ao proporcionar uma contextualização sobre o desenvolvimento da ciência no Brasil. 

A recuperação da história da ciência no Brasil tem no livro Prelúdio para uma História: 

Ciência e Tecnologia no Brasil (2004), organizado por Shozo Motoyama, uma importante 

contribuição. A obra apresenta a evolução da ciência em diferentes períodos, desde o Colonial, 

o Brasil Império, a República Velha, os anos 1930 e o período desenvolvimentista dos anos 

1960, os anos da ditadura militar e os mais recentes da Nova República. O autor destaca o papel 

central assumido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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(CNPq) em 1951, que se centrava na proposta de conquista da tecnologia nuclear e suas 

aplicações como reflexos da importância que o controle dessa tecnologia havia adquirido no 

pós-guerra. Não há, no entanto, na obra de Motoyama (2004), análise detalhada do 

PRONUCLEAR. 

Na trajetória da ciência no Brasil, identifica-se uma ausência de tradição científica que 

se caracterizava pela valorização do caráter bacharelesco da sociedade brasileira até o início do 

século XX, entretanto, a fundação das universidades brasileiras na década de 1930 inicia a 

mudança de perfil da ciência e da formação de cientistas (BURGOS, 1999). A política científica 

e as variações do perfil de atuação do Estado para o setor científico ao longo da história 

brasileira podem ser caracterizadas, inicialmente, por uma ausência completa até os primeiros 

passos de uma incorporação da política científica ao planejamento global estatal na década 

de 1930 (MOREL, 1979). No que tange à tecnologia nuclear, Regina Lúcia de Morares Morel 

(1979) elaborou um estudo de caso no qual discute, de forma breve, a história da política 

nuclear brasileira, descrevendo os primeiros passos do país nesse setor seja através da criação 

de instituições governamentais para tratar a questão, seja dos acordos de cooperação com o 

governo norte-americano, até as ações dos governos militares, concluindo sua análise sobre 

os desdobramentos do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha Federal de 1975. 

O desenvolvimento da atividade científica no país, que culminou na formação da 

comunidade científica brasileira, tem como cerne o advento das universidades na década de 

1930. Segundo Simon Schwartzman (2015), tal evento constitui-se como marco fundador da 

comunidade científica nacional, inserindo o processo de profissionalização da atividade 

científica no horizonte dos pesquisadores brasileiros. Além disso, o autor denota a 

importância da fundação do CNPq como indicação clara de uma consciência de o quanto era 

necessário o desenvolvimento da pesquisa científica para o progresso nacional, com destaque 

para o ingresso do Brasil na Era Nuclear, visando incorporá-la à capacidade industrial do país. 

Após a Segunda Guerra Mundial, identificam-se os primeiros passos do crescimento 

e fomento ao desenvolvimento da física nuclear no Brasil, amparados pelo surgimento de 

agências governamentais que gradativamente contribuíram para o aumento da formação de 

cientistas e de pesquisas na área, de acordo com Sant’anna (1978). A autora, após uma 

reconstrução da história da ciência e da sua evolução no país, chama atenção para a lacuna 

existente entre a produção científica e o sistema produtivo nacional: na maior parte das vezes, 

o setor científico-tecnológico tem no Estado seu maior indutor de desenvolvimento. 

A literatura específica sobre a formação de quadros na área nuclear no Brasil, conforme 

já ressaltado, é caracterizada por uma grande lacuna, dessa forma, foram analisados estudos que 
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permitiram recuperar a história da trajetória da política nuclear brasileira e outras questões 

subjacentes à temática – a cooperação internacional, a proliferação, a diplomacia nuclear e 

comunidade científica, por exemplo – de maneira a viabilizar uma aproximação com o objeto 

principal da presente pesquisa, qual seja, a constituição de cientistas nucleares a partir do acordo 

de cooperação nuclear com a Alemanha Federal em 1975. 

Uma rara exceção é a dissertação de mestrado de Winston Gomes Schmiedecke, O papel 

do Pronuclear (1976-1986) na formação de recursos humanos para a área nuclear no Brasil, 

de 2006. O autor argumenta que o programa implantado em 1976, e desativado gradativamente 

a partir de 1983, teve resultados positivos escassos, porém, contribuiu para preparar um número 

não desprezível de profissionais para o desempenho das funções existentes nas atividades 

ligadas à área nuclear. 

Neste presente trabalho, pretendemos descortinar o processo de formação de cientistas 

que fizeram parte do desenvolvimento da política nuclear brasileira e ocuparam as colocações 

de diferentes formas e graus de envolvimento, seja nos institutos de pesquisa, nas universidades, 

nas usinas nucleares – como Angra 1 e Angra 2 –, seja nas empresas subsidiárias e estatais do 

setor. A principal diferença entre esta tese e a dissertação de Schmiedecke (2006) está na 

abordagem do PRONUCLEAR como um programa que, apesar de ter ficado aquém das 

expectativas originais em relação ao número de profissionais formados, teve como 

consequência propiciar a capacitação no exterior de especialistas brasileiros na área nuclear 

que, no caso de alguns, foram posteriormente aproveitados pelo Programa Nuclear Paralelo. 

Além disso, esta tese busca complementar as informações em relação ao trabalho de 

Schmiedecke na medida em que dá maior ênfase à formação realizada no exterior, pois 

coletamos informações com participantes do programa que obtiveram capacitação em outros 

países tanto por meio do PRONUCLEAR quanto por outros. 

Outra obra analisada que foi de grande relevância para a compreensão da importância 

do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) na história da educação nuclear do 

país foi a tese de doutorado de Ana Maria Pinho Leite Gordon: Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares - (1956-2000). Um estudo de caso à luz da história da ciência da 

tecnologia e da cultura Brasileia, de 2003. O instituto de pesquisas escreve um capítulo de 

destaque nessa história ao se constituir como um centro de capacitação para o setor com 

expertise em várias áreas científicas nucleares. O IPEN se envolveu no PRONUCLEAR não 

somente recebendo bolsas por formação e realizando treinamentos no âmbito do programa com 

alguns de seus pesquisadores, mas também funcionando como instituição formadora de 

profissionais. Além disso, o instituto cumpriu papel relevante no desenvolvimento do Programa 
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Nuclear Paralelo, trabalhando em associação com a Marinha. Tal parceria viabilizou a conquista 

da tecnologia de enriquecimento de urânio, fato jamais alcançado pelo programa nuclear oficial. 

Obra fundamental que integra o conjunto de leituras utilizadas para compor esta tese 

é a coletânea de entrevistas reunidas no livro O Programa Nuclear Brasileiro: uma história 

oral6, organizada por Carlo Patti (2014a). As entrevistas com os protagonistas da história da 

energia nuclear no país, entre o final da década de 1940 e a atualidade, propiciam uma 

compreensão das ações para o setor no passado e a confrontação com as fontes disponíveis 

consultadas e as versões registradas na literatura, bem como a avaliação do PRONUCLEAR 

por parte de alguns entrevistados. Além disso, o Programa de História Oral do CPDOC 

também disponibiliza uma série de depoimentos com diversos personagens da história política 

e científica brasileira, contribuindo para se delinear a trajetória da energia atômica em terras 

nacionais e de seu papel no desenvolvimento científico, tecnológico e industrial do Brasil. 

Por fim, o relatório da Comissão de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro, chamada de 

Comissão Vargas, que foi criada no governo Sarney em 1986, tendo como presidente o cientista 

José Israel Vargas, e os relatórios sobre as atividades do PRONUCLEAR elaborados pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) também integram o acervo de fontes primárias 

importantes para a composição desta tese. 

Tratando-se da recuperação da história da política nuclear do Brasil, identifica-se que 

houve uma busca brasileira por acesso à tecnologia nuclear e negociações sobre a possibilidade 

de transferência dessa tecnologia ao país desde os primeiros anos do advento da Era Nuclear. 

Permeia os primeiros anos da história da nossa política nuclear a atuação do Almirante Álvaro 

Alberto e sua defesa pelo compartilhamento de tecnologia para o desenvolvimento da 

tecnologia nuclear no Brasil em troca das exportações de minerais radioativos. A defesa do 

almirante, seu envolvimento na criação do CNPq e atendimento das compensações específicas 

nas negociações de acordos de cooperação pautaram os primeiros anos do engajamento do 

Brasil na Era Nuclear. Na visão do almirante, a política nuclear poderia lançar as bases para o 

desenvolvimento nuclear do país com viés autônomo, com a contribuição de instituições 

estrangeiras para a produção de energia atômica, porém, sem a colaboração restrita a apenas 

 
6 As entrevistas fazem parte do projeto de pesquisa “Memória histórica e estratégica da energia nuclear no 

Brasil” que teve entre suas finalidades realizar uma história oral complementar à coleção de documentos de 

arquivos brasileiros e estrangeiros sobre a temática. As pesquisas, realizadas graças ao apoio financeiro da 

FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), mostram como diferentes atores construíram memórias 

diferenciadas sobre a história da energia nuclear no país. O projeto apresenta-se na sequência de outras 

iniciativas realizadas no passado pelo CPDOC/FGV (Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas) sobre a história da ciência e da tecnologia e das elites 

políticas no país e se insere em programas de pesquisa internacionais sobre a história da energia nuclear. 
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um país específico, além de promover a consolidação de um setor de pesquisa no Brasil capaz 

de dominar e produzir novas tecnologias (PEREIRA, 2013). 

No contexto internacional do pós-guerra, a questão nuclear se incorporou às políticas 

norte-americanas para o setor, como o Plano Baruch e o Programa Átomos para a Paz. O 

primeiro tinha por objetivo manter a capacidade monopolizadora no setor em sua face mais 

visível, na qual se defendia a instituição de uma autoridade internacional com poder de limitar 

o acesso total à tecnologia nuclear. Já o Programa Átomos para a Paz revelou uma mudança na 

estratégia do governo norte-americano, adotando medidas para o compartilhamento da 

tecnologia nuclear que se revestiam de um aspecto de vigilância para que o acesso fosse restrito 

ao caráter pacífico da tecnologia atômica. O programa viabilizou o intercâmbio de informações 

entre cientistas de vários países e a compra de equipamentos de pesquisa por vários governos. 

Nesse âmbito, a participação de cientistas brasileiros se beneficiou do programa que 

proporcionou acúmulo de conhecimentos sobre a questão nuclear ao se integrarem aos 

movimentos transnacionais de assistência técnica. Esse fluxo internacional se ampliou cada vez 

mais após a Segunda Guerra Mundial até o final da década de 1960 – período de instauração de 

tratados internacionais de não proliferação nuclear. O fluxo consistia em os países detentores 

de tecnologia nuclear tornarem-se receptores de cientistas de todo mundo, e esses, por sua vez, 

buscavam apropriação de conhecimento, visando ao desenvolvimento dos/nos seus respectivos 

países (KRIGE, 2019). 

A emergência de novas nações nuclearizadas provocou a abertura de oportunidades de 

cooperação para países, entre eles o Brasil, que tencionavam a evolução de seus programas 

nucleares. Somados às ações da Agência Atômica Internacional (AIEA) que surgiu em fins da 

década de 1950, buscando promover o uso pacífico do átomo, inaugurou-se um cenário 

multilateral que contribuiu para a educação nuclear e a formação de quadros para o setor que 

ainda era incipiente na maioria dos países. 

Entretanto, internamente, a política nuclear brasileira ainda não havia alcançado um 

período de maturidade que fosse capaz de ditar passos mais concretos em busca de uma 

autonomia nuclear. O setor não era visto como prioridade pelos governos da época, mas, de 

certa forma, houve um pequeno reconhecimento através da criação da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear em 1956 e a gestação do Projeto Mambucaba em 1959. Ainda assim, não se 

conseguiam colaborações externas mais significativas que pudessem fazer com que o Programa 

Nuclear Brasileiro avançasse mais rapidamente e nem tampouco fomentavam esforços 

nacionais com investimentos mais elevados no setor científico do país. 
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O contexto internacional de cooperação nuclear ficou mais difícil a partir dos debates 

sobre tratados restritivos de desenvolvimento nuclear em fins da década de 1960. O Brasil 

adotou uma posição crítica desde as primeiras negociações internacionais sobre o controle da 

tecnologia nuclear, opondo-se aos termos estabelecidos pelas potências nucleares nos regimes 

de não proliferação – o Tratado de Tlatelolco e o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) 

–, especialmente ao governo dos Estados Unidos (EUA), com quem se envolveu em 

frequentes embates diplomáticos devido à ambição brasileira que considerava as potências 

nucleares como grandes inibidores do desenvolvimento nuclear brasileiro, principalmente os 

EUA (PATTI, 2012). 

Na linha de análise sobre a conduta externa, compreendia-se a questão nuclear como 

estratégia de inserção internacional do Brasil de forma soberana com autonomia como 

instrumento de valorização nacional frente às demais potências (FERNANDES, 2015). Por 

outro lado, Barletta (1997) afirma que as variáveis internacionais moldaram a experiência 

interna, mas sua influência foi menos importante que as lutas políticas domésticas, ressaltando 

que a questão nuclear era vista pelos policy-makers do país de maneira divergente aos 

estudiosos da proliferação. Havia uma determinação brasileira de deter todo o ciclo do 

combustível nuclear que recorreu ao estabelecimento de cooperação científica e tecnológica 

estrangeira mesmo em um contexto de adversidade internacional que pressionava 

constantemente por restringir o acesso do país à tecnologia nuclear em sua forma total 

(BARLETTA, 1997). 

A atuação diplomática brasileira alinhou o discurso da política nuclear nacional ao 

regime internacional de não proliferação nuclear, adotando uma posição de repúdio completo 

ao TNP nas décadas de 1960 e 1970, justificando o posicionamento como forma de garantir ao 

país o acesso à tecnologia nuclear para fins energéticos. Assim, o perfil de aceitação em relação 

ao regime de não proliferação só seria alterado na década de 1990, com a adesão ao TNP 

(BANDARRA, 2016). 

Desde seu início, a questão nuclear era vista como desencadeadora do crescimento 

brasileiro em vários setores. Segundo a ótica dos formuladores da política nuclear, era um fator 

com potencial de provocar efeito em cadeia e elevar o país a um novo patamar. Especialmente 

no regime militar, a questão adquiriu contornos mais concretos de evolução em 1971 com a 

instalação de Angra 1, a primeira usina nucleoelétrica no Brasil, mediante acordo de cooperação 

nuclear com os Estados Unidos e após negociações com a empresa norte-americana 

Westinghouse. Todavia, o caráter limitado e a impossibilidade de transferência de tecnologia 

para o Brasil, atrelado à justificativa de se ampliar as opções de disponibilização de fontes, bem 
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como reduzir a dependência do país no setor energético, motivaram maiores investimentos na 

área nuclear. O setor ganhou destaque no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) 

empreendido pelo governo Geisel que viabilizou o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha Federal 

de 27 de junho de 1975 (ALMEIDA, 2015). Pelo seu custo estimado de US$10 bilhões, em 

valores da época, alguns estudiosos o nomearam “Acordo do Século”. 

É importante salientar que esse foi o primeiro acordo de cooperação tecnológica atômica 

entre um país industrializado e um país de Terceiro Mundo a incluir a transferência de 

equipamentos e de tecnologia para todas as fases da produção de energia nuclear, do início ao 

fim do ciclo do combustível (LIMA, 2013). Além disso, o acordo foi visto como uma 

oportunidade para a Alemanha Federal desenvolver laços futuros com países em 

desenvolvimento, desafiando assim a hegemonia norte-americana (FUHRMANN, 2012). 

Após a conclusão das negociações, o clima das relações entre Washington e Brasília se 

deteriorou, principalmente no período Carter/Geisel, considerado o mais problemático nas 

relações recentes entre os dois países e tem na questão nuclear um de seus eixos principais 

(WROBEL, 1986; SPEKTOR, 2009; PATTI, SPEKTOR, 2020). A atuação das potências 

nucleares, principalmente a norte-americana, recaía sobre os governos de países que buscavam 

alçar nova dimensão de desenvolvimento nuclear. Naquele período, o Brasil e a Argentina 

faziam parte dos países que seriam alvos de sucessivas missões diplomáticas que visavam inibir 

maior avanço de seus programas nucleares. As relações entre o Brasil e a Argentina e seus 

posicionamentos frente aos regimes de não proliferação evoluem da desconfiança para a 

aproximação, pelo pensamento comum de ambos os países frente ao Tratado de Tlatelolco e ao 

TNP, chegando à cooperação com o objetivo de desenvolvimento de tecnologias nucleares 

(BARLETTA, 2000). Em termos cronológicos, o status de desconfiança característico do 

período inicial evolui para os primeiros de passos de aproximação ainda na década de 1970, 

movimento que abre caminho para o estreitamento de cooperação científica na área que se 

consolida na década de 1990, com a formação do sistema de salvaguardas trilaterais em 1991 

por meio da ABACC – Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais 

Nucleares (MALLEA, 2012). 

 

 

IV.1 O desenvolvimento da ciência no Brasil 

 No fim do século XIX, o surgimento de instituições, principalmente na área da 

biomedicina e da engenharia, inaugura um novo período de transformação na história da ciência 

no Brasil. Contudo, a década de 1930 pode ser considerada o estabelecimento de uma nova era 
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para a ciência nacional com a criação de universidades, fato que se completa com a criação de 

associações científicas em fins da década de 1940 e na década seguinte. 

A busca por tecnologia nuclear pela via da cooperação internacional é um legado desse 

caminho sinuoso em busca da qualificação de quadros e desenvolvimento de ciência básica no 

país. 

O estímulo à modernização brasileira ocorrida a partir da década de 1930 elevou a 

concepção da ciência e da sua importância a um novo patamar na visão das elites políticas e 

econômicas: “[...] embora a criação de cursos de ciências não tenha respondido a necessidades 

mais imediatas do meio ambiente, havia uma consciência, até certo ponto formada, a respeito 

da importância da ciência nas sociedades modernas” (SANT’ANNA, 1978, p. 73). Assim, essa 

análise da conjuntura nos permite demonstrar que, no Brasil, as condições de surgimento das 

universidades, vislumbrando a formação de quadros em novas áreas científicas no país, 

apresentam-se dentro do contexto de transformações econômicas, políticas e sociais pelas quais 

o país atravessa naquela década e que viriam acentuar a necessidade de recursos humanos 

qualificados para as novas demandas. Naquele momento, tornava-se imperativo prover o 

desenvolvimento econômico com base na formação de quadros para a burocracia pública e o 

setor industrial. 

A primeira universidade criada no Brasil havia sido a Universidade do Rio de Janeiro, 

em 1920, no governo Epitácio Pessoa, mas essa universidade constituía-se apenas da reunião 

de três escolas superiores isoladas: a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito e a Escola 

Politécnica (MOREL, 1979, p. 38). Já em Minas Gerais, seguindo os mesmos padrões, em 1927, 

criava-se a Universidade de Minas Gerais que agrupava as Faculdades de Medicina, de Direito 

e de Engenharia de Belo Horizonte, mantendo a estrutura e os métodos tradicionais. A Reforma 

Francisco Campos implantada pelo Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931 instituiu o sistema 

universitário como regra de organização do ensino superior. Dessa forma, a década de 1930 

inaugura um período de gradativa expansão dessa etapa de ensino, e dois fatos ilustram esse 

novo cenário: a criação da Universidade de São Paulo (USP) e a criação da Universidade do 

Distrito Federal (UDF). 

Nesse sentido, a criação da USP7, em 1934, concretizou as esperanças da geração de 

1870, que via na fundação de uma universidade moderna uma forma de ultrapassar o legado 

 
7 Criada sob decreto em 25 de janeiro de 1934, especificamente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de 

fato, trata-se da primeira tentativa de inaugurar o sistema universitário no país. A universidade foi constituída a 

partir das escolas superiores existentes, de uma Faculdade de Ciências Econômicas, de uma Faculdade de 

Educação e de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e representou uma tentativa de fortalecer a autonomia 

do estado após a crise econômica e a perda de poder que marcaram o início da década de 1930. 
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ibérico e abrir caminho para se colocar o país no “futuro” (VERGARA, 2004). Em seu primeiro 

ano, a USP teve treze professores universitários europeus, dos quais seis eram franceses, quatro 

eram italianos e três eram alemães. Segundo Oscar Sala (1991), a criação da USP e da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) representa um marco no treinamento e na 

formação de pesquisadores brasileiros. A vinda de professores estrangeiros contribuiu para 

formar a primeira massa crítica com consciência científica entre os profissionais da área. 

Em 1935, por iniciativa de Anísio Teixeira, foi criada no Rio de Janeiro a Universidade 

do Distrito Federal, formada por cinco escolas: Faculdade de Filosofia e Letras, a de Ciências, 

a de Economia Política e de Direito, a Escola de Educação e o Instituto de Artes. Entretanto, 

essa universidade foi extinta pelo Estado Novo, sendo vários de seus institutos e cursos 

absorvidos pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, criada pelo Decreto 

nº 452, de 5 de julho de 1937 (MOREL, 1979, p. 39). Nas duas universidades, houve a 

contratação de professores estrangeiros da França, Itália e Alemanha, que contribuíram para a 

formação de diversos cientistas no Brasil em várias áreas. As perseguições políticas e 

antissemitas dos governos alemão e italiano facilitaram o processo de contratação daqueles 

pesquisadores que criaram condições mais apropriadas para o trabalho científico, com novas 

possibilidades para as atividades de pesquisa, de formação de pesquisadores e de implantação 

de áreas científicas (DANTES; DIAS; SILVA, 1999). 

Na conjuntura internacional, podemos considerar como paradigma para a ciência a 

realização de forma bem-sucedida do Projeto Manhattan8 que inaugurou uma nova era nas 

relações entre os cientistas e o Estado. O domínio da ciência e da tecnologia passa a confirmar 

cada vez mais a divisão entre os níveis de desenvolvimento entre os países de tal modo que a 

configuração de poder seria o reflexo direto do nível de desenvolvimento tecnológico. Assim, 

identifica-se o período após a Segunda Guerra Mundial como o momento em que a ciência9 é 

alçada a um novo patamar e adquire novo tratamento pelos governantes das nações. 

A compreensão de que a pesquisa científica poderia levar ao desenvolvimento 

tecnológico e este, por sua vez, ao desenvolvimento econômico, passa a ser a nova estratégia a 

ser buscada pelos governos brasileiros a partir de então. A exemplo dos países avançados, o 

Brasil reconhece que o desenvolvimento da ciência moderna está numa dependência crescente 

 
8 Projeto determinado pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt para conceber o desenvolvimento de 

artefato nuclear que contou com a participação de 539 mil pessoas, entre engenheiros, cientistas e trabalhadores 

(GIROTTI, 1984). 
9 O impacto nas ciências exatas foi maior que na comunidade científica em geral após a explosão da bomba 

atômica, com os físicos considerados heróis nacionais e adquirindo status de celebridade (ALMEIDA, 2015). 
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do Estado e que a crescente aplicação dos conhecimentos adquiridos através da pesquisa 

científica justifica os investimentos na área. 

No então contexto brasileiro de transformações no sistema produtivo após a 

intensificação do setor industrial, a necessidade de desenvolvimento do sistema científico-

tecnológico nacional passa a ser imperiosa no país. Nesse sentido, houve o aprofundamento de 

mudanças no setor científico com o surgimento de associações científicas, agências de fomento 

à pesquisa e institutos de pesquisas na área nuclear (APÊNDICE A) que contribuíram para o 

desenvolvimento do setor. No decorrer da tese nos deteremos com mais afinco a essa temática. 

 

V. METODOLOGIA E FONTES 

Este é um trabalho de pesquisa baseado na metodologia de estudo de caso referente ao 

PRONUCLEAR (1976-1986), cuja análise empírica é constituída pela seleção de dados 

pertinentes à temática, fontes primárias e secundárias atinentes ao assunto e entrevistas com 

participantes do programa, membros da comunidade científica brasileira ou pessoas que 

guardem relação de alguma forma com o tema pesquisado. A revisão bibliográfica é composta 

pela análise de um conjunto de trabalhos como livros, artigos, dissertações e teses de áreas 

como História, História da Ciência, Relações Internacionais e Educação. 

São exemplos de fontes primárias hoje disponíveis para a pesquisa: a coleção de 

entrevistas registradas no Projeto de Memória Histórica e Estratégica da Energia Nuclear no 

Brasil, organizado pelo Centro de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV)10; o acervo de entrevistas do Programa de História Oral da mesma instituição, a 

realização de entrevistas realizadas pelo próprio autor para a composição desta tese, além do 

conjunto de relatórios referentes ao PRONUCLEAR que se encontra disponível na Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN).11 Tais relatórios compõem a principal fonte primária da 

pesquisa, no entanto, apresentam inclusões indevidas de participantes do programa, conforme 

será abordado no último capítulo, o que implica em dados que não são totalmente confiáveis 

em sua plenitude. 

Além disso, faz parte do arcabouço de materiais consultados uma série de revistas e 

livros disponíveis na biblioteca do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST)12 que 

 
10 Projeto oriundo do Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC). 
11 A Biblioteca da CNEN guarda um pequeno acervo formado por 4 relatórios de atividades referente ao 

desempenho do PRONUCLEAR e outras publicações sobre o programa. 
12 A Coordenação de Informação de Documentação do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) guarda 

depositário de documentação e publicações que envolvem a atuação da CNEN. 
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permitem reconstituir parte da história da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

principal instituição indutora do PRONUCLEAR. Repositórios internacionais de fontes como 

Franklin Delano Roosevelt Presidential Library and Museum, National Archives and Records 

Administration (NARA), Gerald Ford Presidential Library também apresentam contribuições 

pertinentes para a elaboração desta pesquisa e tiveram alguns de seus documentos consultados 

e analisados, assim como os arquivos de Paulo Nogueira Batista (CPDOC) e do Conselho 

Nacional de Pesquisa (Museu de Astronomia). 

Ressalte-se que existem arquivos alemães com potencial de informações que poderiam 

contribuir para melhor detalhamento sobre o modelo de formação recebida pelos profissionais 

brasileiros nos centros de pesquisa e indústrias nucleares da Alemanha Federal. Porém, a 

presente pesquisa foi desenvolvida sem o amparo de nenhuma agência de fomento, o que 

impediu o acesso a esses arquivos. Instituições alemãs como o Arquivo do Ministério das 

Relações Exteriores da Alemanha – Auswärtiges Amt Politisches Arquiv –, a Biblioteca 

Nacional – National Bibliothek – e o Arquivo Federal – Das Bundesarchiv – abrem perspectivas 

de acesso a dados empíricos e informações que podem contribuir para novas pesquisas que se 

proponham a analisar o processo de formação vivenciado por brasileiros enviados à Alemanha 

no âmbito do PRONUCLEAR. 

Ressaltamos ainda a utilização de entrevistas, realizadas pelo autor ou disponibilizadas 

em bibliografias, com participantes do PRONUCLEAR que vivenciaram a experiência de 

realizar a formação no exterior como parte do programa e com outros personagens que, embora 

não tivessem participado do programa, vivenciaram a época da formação e se caracterizam 

como importantes conhecedores da política nuclear brasileira. São exemplos dessas 

personagens entrevistadas e consideradas para a elaboração desta pesquisa: Antônio Carlos 

Barroso, Cláudio Almeida, Leonam Guimarães, Rex Nazaré, Marco Marzo, Othon Pinheiro da 

Silva e Laércio Vinhas, além de outros diversos atores da área nuclear. Observe-se que houve 

dificuldade na localização de diversos participantes do programa, que se justificam pela 

ausência de dados atualizados nos relatórios da CNEN, pelo distanciamento histórico de quase 

quatro décadas da realização do programa, agravado pelo momento da pandemia de COVID-

19 que dificultou o acesso presencial a institutos nucleares e se restringiu a troca de 

comunicação por meio virtual. 

Assim, a pesquisa busca conectar informações baseadas em arquivos diversos, 

compostos por fontes primárias, e entrevistas com personagens que fazem parte da memória da 

política nuclear para que se produza uma interpretação mais próxima dos acontecimentos a 

partir dos questionamentos propostos. 
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V.I Estrutura da tese 

A presente tese está organizada em duas partes. A primeira parte, que corresponde aos 

três capítulos iniciais, foi concebida visando recuperar historicamente a política nuclear 

brasileira e a formação de recursos humanos ocorrida durante o período. A segunda parte, que 

é composta pelos três capítulos finais, traz a análise específica do PRONUCLEAR e se ocupa 

de temas como: a origem, a concepção, os aspectos, os custos e o balanço final de suas 

atividades. 

O primeiro capítulo resgata a história da política nuclear brasileira desde o advento da 

Era Nuclear até o governo de Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), passando pela criação 

das agências de pesquisas e de fomento à formação de quadros no Brasil por meio de acordos 

científicos de colaboração internacional. Dessa forma, busca-se apresentar as diferentes ações 

políticas para o setor e o tratamento dispensado por cada governo através dos anos em relação 

a questão nuclear. 

O segundo capítulo relata a conjuntura econômica e as ações de política externa do 

período Geisel (1974-1979), localizando o Acordo Nuclear assinado entre Brasil e Alemanha 

Federal em 1975 e suas justificativas, que previam, pela Alemanha, a transferência de 

tecnologia de enriquecimento de urânio, a qual permitiria ao Brasil tornar-se independente 

nesse campo e se capacitar com o domínio dessa tecnologia. Esse capítulo ainda apresenta a 

proposta de formação de recursos humanos para o setor nuclear através do PRONUCLEAR. 

Além disso, o capítulo aborda as críticas da comunidade científica brasileira e as implicações 

que o acordo gerou no âmbito das relações exteriores, ocasionando fricções diplomáticas com 

Washington e a instituição de salvaguardas internacionais por conta da pressão internacional. 

O terceiro capítulo aborda os principais fatos da área nuclear ocorridos na década de 

1980 e início da década de 1990 que compreende o período dos governos de João Figueiredo 

(1979-1985), de José Sarney (1985-1990) e de Fernando Collor (1990-1992). O capítulo 

também lida com a implementação de um programa nuclear alternativo empreendido pelas 

Forças Armadas, no qual a Marinha realizou mais avanços, tendo conseguido inclusive 

conquistar a tecnologia de enriquecimento de urânio, etapa vital para o domínio de todo o ciclo 

nuclear. Essa capacidade tecnológica não foi transferida para o Brasil por meio do programa 

nuclear oficial. 

O quarto capítulo analisa o programa de formação de recursos humanos para o setor 

nuclear, o PRONUCLEAR, estabelecido como proposta de capacitação contida no acordo 
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teuto-brasileiro, e identifica as características do programa bem como a origem e o 

funcionamento do programa, as instituições envolvidas e as modalidades de formação. 

No quinto capítulo, enfatiza-se o modelo de formação ocorrido no exterior como parte 

do PRONUCLEAR. São apresentados os formatos das capacitações e das qualificações 

ocorridas em outros países, também a localização dos recém-formados após o regresso ao 

Brasil, além dos detalhes da formação segundo os depoimentos de participantes da qualificação 

no exterior, bem como os de especialistas da área. 

O sexto capítulo apresenta os custos do programa e realiza um balanço das 

consequências da política da formação de quadros empreendida pelo PRONUCLEAR 

respaldado na voz de especialistas da área, de participantes do programa e de cientistas 

brasileiros que realizaram sua formação no exterior. 
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1. O ADVENTO DA ERA NUCLEAR E A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA NUCLEAR 

BRASILEIRA 

 

 

 “Um dos maiores triunfos do gênio humano”13 

 

Este capítulo analisa como o impacto das bombas atômicas que foram lançadas sobre as 

cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945 marcaram o início de uma nova era nas 

relações internacionais.14 O emprego de armas atômicas com seu potencial de destruição em 

massa transformou o sentido da situação-limite entre guerra e paz (LAFER, 2018, p. 693). De 

fato, “[…] a bomba nuclear foi além da arma mais poderosa da história; foi também o resultado 

de uma enorme rede de indústrias, militares e acadêmicos”15 (DROGAN, 2015, p. 14). Com 

isso, a posse sobre a tecnologia nuclear tornou-se um dos máximos símbolos do progresso 

científico do século XX, constituindo-se como uma ferramenta indispensável para o 

desenvolvimento socioeconômico da nação que conseguisse seu domínio. Em paralelo ao 

impacto devastador sobre as cidades japonesas, abriram-se grandes expectativas em relação à 

utilização da energia do átomo e sua aplicação no ramo industrial (PATTI, 2013). O lançamento 

de artefatos atômicos chamou a atenção do mundo sob perspectivas além da industrial. Por 

exemplo, os militares compreendiam a questão nuclear de forma relacionada à autonomia 

nacional e os pesquisadores viam a justificativa que faltava para comprovar a utilidade da 

ciência e da tecnologia (MOTOYAMA, 2004, p. 278). 

Desse modo, com o advento da Era Nuclear, os EUA variaram seu comportamento, 

passando de uma postura inicialmente refratária a qualquer possibilidade de outras nações 

concorrerem com seu domínio na área nuclear para uma atuação de estímulo ao uso pacífico 

dessa tecnologia por outras nações. Tal comportamento influenciou decisivamente sobre a 

maneira como o Brasil se inseriu no mercado global de conhecimento referente a esse setor. Se, 

no início, a questão nuclear é marcada por uma nuvem de segredo e a proibição de 

compartilhamento do conhecimento nuclear (Lei McMahon de 1946), o panorama se altera 

sensivelmente no período seguinte. A partir do lançamento do Programa Átomos para a Paz –

 
13 Afirmação do primeiro-ministro britânico Winston Churchill estampada na manchete do jornal O Globo em 7 

de agosto de 1945. 
14 Em 6 de agosto de 1945, a bomba constituída de plutônio e batizada de Little Boy (Garotinho) atingiu a cidade 

de Hiroshima e, em 9 de agosto, a bomba formada por urânio e batizada de Fat Man (O Gordo) devastou a cidade 

de Nagasaki. Em Hiroshima, em torno de 100 mil pessoas morreram instantaneamente ou nos dias seguintes, 

enquanto em Nagasaki, mais de 70 mil pessoas perderam suas vidas em função do enorme poder devastador que 

arrasou as cidades japonesas atingidas pelas bombas (CAMARGO, 2006, p. 87). 
15 No original: “[...] the nuclear bomb was more than the most powerful weapon in history; it was also the result 

of a massive network of industrial, military and academic” [Tradução nossa.] 
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Atoms for Peace – em 1953 pelo presidente norte-americano Dwight D. Einsenhower, uma 

mudança ocorreu na estratégia de Washington para lidar com a questão através da postura de 

aproximação com países que se mostravam interessados em desenvolver tecnologia nuclear. 

Nesse sentido, cresceu o número de cientistas brasileiros recebendo formação no exterior e, 

mais do que isso, integrando-se às redes científicas internacionais. 

Já para a política nuclear brasileira, o impacto da utilização da tecnologia nuclear 

despertou interesse sobre a questão, que se verificou com a criação de órgãos de pesquisa e de 

fomento à formação de cientistas para a área nuclear, como é o caso da criação do Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq) em 1951 e da Comissão de Energia Nuclear (CNEN) em 1956, 

além da negociação de acordos internacionais tanto para a exportação de minérios radioativos 

quanto para a cooperação científica na área que possibilitaram a formação de recursos humanos 

para atuação no setor nuclear. Destaca-se também nesse período inicial da história da tecnologia 

nuclear no país a postura de Álvaro Alberto, que ilustra o contexto do surgimento de uma 

política externa para a energia nuclear, enquanto o país discutia seus primeiros passos na 

questão e como esta seria tratada pelos sucessivos governos. 

Este capítulo busca demonstrar o sinuoso caminho trilhado pela política nuclear do país 

e a formação de cientistas brasileiros, em especial na área nuclear, até 1975, ano de assinatura 

do segundo acordo nuclear Brasil-Alemanha Federal. 

 

1.1 A TECNOLOGIA NUCLEAR NA ORDEM INTERNACIONAL 

As experiências de bombardeamento de urânio com nêutrons já eram realizadas na 

Alemanha desde julho de 1938 pelos cientistas Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner16 e 

em dezembro do mesmo ano Hahn e Strassmann descobriram a fissão do átomo do urânio e o 

grande potencial de energia que o processo poderia desencadear (CAMARGO, 2006, p. 60). 

Neste período, que compreendia exatamente no desenrolar da Segunda Guerra Mundial, a 

perseguição ao desenvolvimento dessa tecnologia chamava a atenção de países como os Estados 

Unidos, a Inglaterra e a Alemanha.17 Ainda em 1939, os cientistas Leo Szilard, Eugene Wigner 

1e Albert Einstein redigiram uma carta ao presidente norte-americano Franklin Delano 

Roosevelt com o aviso de que os alemães buscavam o desenvolvimento de uma bomba atômica 

 
16 Lise fugiu da Alemanha para a Suécia em 1938 para escapar da perseguição nazista (SIRACUSA, 2008). 
17 O livro Renato Archer: energia atômica, soberania e desenvolvimento, organizado por Álvaro Rocha Filho e 

João Carlos Vítor Garcia (2006), traz um relato de Renato Archer no qual ele narra a seguinte conversa: Álvaro 

Alberto teria perguntado a Otto Hahn porque os alemães não desenvolveram a bomba atômica, e teve como 

resposta o fato de que os cientistas não tinham interesse. Ademais, o assunto foi levado a Hitler que descartou a 

ideia após ser informado que o desenvolvimento do artefato levaria, pelo menos, dois anos. Hitler confiava na 

vitória no conflito mundial em menos tempo (2006, p. 73). 
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(EINSTEIN, 1939). Assim, em dezembro de 1941, tinha início o projeto Manhattan 

Engineering District, o Projeto Manhattan, como parte do esforço de guerra. O produto do 

Projeto Manhattan foi revelado ao mundo da forma mais cruel possível, qual seja, através do 

lançamento de bombas que produziram a morte imediata de milhares de pessoas e deixaram um 

rastro de contaminados por radiação em milhares outras. 

A trágica utilização de artefatos nucleares pelos Estados Unidos sobre a população de 

cidades japonesas em 1945 estabeleceu novo paradigma nas relações entre países. A posse da 

tecnologia nuclear, a partir de então, configurou-se como novo instrumento de poder que passou 

a moldar o relacionamento internacional. Descortinou-se uma nova perspectiva que se baseava 

em uma capacidade de destruição jamais vista na história da humanidade, na qual os detentores 

dessa tecnologia poderiam se sobrepor aos demais. 

A questão nuclear, com seu alto grau de exigência tecnológica, passa a servir como 

elemento de distinção entre países e balizador do progresso econômico de cada nação, além de 

assumir uma configuração com dimensão científico-tecnológica e dimensão político-estratégica 

dentro do contexto mundial (WROBEL, 1986). Conforme Spektor (2020), a revolução nuclear 

tornou-se um novo campo de batalha na luta pela modernidade, em que questões de poder 

político internacional e conhecimento científico reuniram-se para estruturar uma nova forma de 

classificação política global. 

O conceito formulado por Gabrielle Hecht (2010), denominado “excepcionalismo 

nuclear” [nucléarité exceptionnelle], oferece um importante enquadramento interpretativo na 

elaboração desta pesquisa na medida em que enxerga a tecnologia nuclear dotada de uma 

peculiaridade incomparável que se alia a fatores históricos e políticos, fazendo com que o 

nuclear seja considerado algo excepcional e o principal ativo geopolítico após a Segunda Guerra 

Mundial. 

Segundo Hecht (2007), a utilização das bombas atômicas pelos Estados Unidos acabou 

com a geopolítica do imediato e colocaram em risco a longa duração da história humana. Soma-

se ainda a natureza fundamentalmente híbrida, tecnológica e política, da tecnologia nuclear, na 

qual a nuclearidade não pode ser definida apenas a partir de sua dimensão científica e 

tecnológica, mas sim como junção ao poder político o que fundamenta seu caráter 

“tecnopolítico”. 
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1.1.1 O início da Era Nuclear 

Ciência e tecnologia foram elementos essenciais para reformular a nova ordem 

geopolítica durante a Guerra Fria. Com isso, o governo norte-americano buscou utilizar o 

domínio da capacidade nuclear desde o início. A declaração do presidente norte-americano 

Harry Truman, em 1945, de que “[...] a bomba atômica é demasiado perigosa para ser 

abandonada num mundo sem lei” (GUILHERME, 1957, p. 30), simbolizava a postura de 

Washington para os anos subsequentes. Por esse motivo, os EUA não pretendiam revelar o seu 

segredo enquanto não se descobrissem os meios adequados para seu controle, o que já indicava 

o tratamento que seu país daria à questão nuclear. 

A partir disso, o governo norte-americano buscou conservar seu status de detentor do 

monopólio da tecnologia atômica enquanto fosse possível de maneira a evitar que outros países, 

principalmente a União Soviética, seu maior adversário já no período da Guerra Fria, atingisse 

o domínio da tecnologia nuclear, igualando-se a Washington em condições de força militar e 

capacidade destrutiva. Tal equiparação de poder bélico deveria ser evitada a qualquer custo, 

contudo, não foi possível reverter o processo de expansão e conter o desenvolvimento da 

tecnologia nuclear que já estava em curso em alguns países. Entretanto, os próprios cientistas 

norte-americanos, por meio da Federation of American Scientists (FAS)18, já alertavam sobre a 

iminência de outros países conseguirem dispor de armas nucleares e da dificuldade de guardar 

segredo sobre essa matéria (LANGEWIESCHE, 2007, p. 15-16). 

Antes do primeiro teste da bomba atômica no deserto de Almogordo, no Novo México, 

foi formada a Comissão para Estudo das Consequências Sociais e Política da Energia Nuclear 

chefiada pelo professor James Franck cujo resultado do relatório “[...] asseverava que o segredo 

nuclear não poderia ser mantido, isto é, os Estados Unidos não conseguiriam monopolizar o 

terrível artefato militar” (MOTOYAMA, 2004, p. 285-286). O Relatório Franck alertava que 

dificilmente os Estados Unidos conseguiriam preservar o monopólio nuclear e que a eliminação 

de armas nucleares só seria alcançada mediante acordos internacionais (SIRACUSA, 2008). 

Refletindo a importância adquirida pela questão nuclear no âmbito internacional, é 

criada em 1946, na Organização das Nações Unidas (ONU), a Comissão de Energia Nuclear 

das Nações Unidas (CEA/ONU), com o objetivo de promover o intercâmbio das nações na área 

da física nuclear e a utilização pacífica da energia atômica. No mesmo ano, o MacMahon-

 
18 Após a Segunda Guerra Mundial, cientistas que participaram do desenvolvimento da bomba nuclear, entre eles, 

Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Niels Bohr e Leo Szilard, criaram a Federação dos Cientistas Atômicos 

americanos, Federation of American Scientists (FAS), que tinha como objetivo aproximar políticos e o público 

norte-americano sobre as realidades das armas nucleares (LANGEWIESCHE, 2007, p. 15). 
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Douglas Atomic Energy Act (Lei MacMahon), foi aprovado pelo Congresso dos EUA, criando 

a Atomic Energy Comission (AEC) para agir como órgão regulador, seguido pela publicação do 

relatório Acheson-Lienthal em março daquele ano, com a formulação de políticas específicas 

para o setor. O relatório influenciou a orientação do governo norte-americano nos planos interno 

e internacional, dando origem ao Plano Baruch, posteriormente apresentado à ONU, que se 

pautaria pelo discurso sobre a necessidade de preservação do monopólio nuclear pelos EUA 

(MIROW, 1979, p. 12). 

A apresentação do Plano Baruch na ONU, em junho de 1946, visava tornar os EUA 

responsáveis pela gestão da expansão nuclear no planeta; os demais países seriam tutelados por 

Washington em suas pretensões de alcançar domínio da tecnologia nuclear.19 A proposta norte-

americana era a criação da Autoridade de Desenvolvimento Atômico (ADA) visando à 

promoção do uso pacífico da energia nuclear e do princípio da internacionalização das jazidas 

de minerais atômicos e de qualquer instalação nuclear no planeta (CAMARGO, 2006, p. 159). 

O Plano Baruch era o artifício de Washington para controlar todas as atividades 

referentes à energia atômica, da obtenção de matérias-primas às aplicações militares. A 

proposta foi prontamente rechaçada por delegados soviéticos e de outros países que defendiam 

a renúncia dos EUA de seu arsenal nuclear (SIRACUSA, 2008). Aos olhos da União Soviética, 

esse plano era inaceitável já que teria como consequência a limitação da capacidade soviética 

de desenvolvimento nuclear, fato que geraria uma posição de inferioridade em relação aos EUA 

(LIMA, 2013).20 Essa agência multilateral obviamente seria o mecanismo de domínio dos 

Estados Unidos sobre a matéria nuclear em relação aos outros países, e concretizaria a estratégia 

de manutenção de tal monopólio. 

A União Soviética apresentou uma contraproposta denominada Plano Gromyko que 

defendia a destruição de todo arsenal nuclear que os EUA possuíam até aquele momento 

(ROSA, 2013). Evidenciava-se, portanto, a polarização vigente na Guerra Fria que então 

apresentava sua face através de uma corrida pelo desenvolvimento e pelo domínio da tecnologia 

nuclear na qual os soviéticos não poderiam aceitar a condição de serem superados, sob o custo 

de sua inferioridade tecnológica representar uma incisiva incapacidade de fazer frente aos 

Estados Unidos, além de uma precoce capitulação de todo o bloco comunista que liderava. 

 
19 Bernard Baruch era o chefe da representação dos EUA na ONU e apresentou proposta visando estabelecer o 

controle das reservas mundiais de minerais radioativos através de organizações internacionais. 
20 Segundo Lima (2013), o Plano Baruch teve o apoio do governo brasileiro devido à posição de alinhamento 

diplomático com Washington. 
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Derrotado na sua proposta de controle internacional, o governo norte-americano, por 

meio da Lei McMahon-Acheson de 1948, estabeleceu o monopólio estatal sobre o setor nuclear 

e proibiu nessa área a cooperação científica com qualquer outro país, enfatizando o 

unilateralismo dos EUA no uso da energia atômica (PATTI, 2012). 

O Brasil também se fez representar na CEA/ONU através do Almirante Álvaro Alberto 

que discordava da internacionalização de matérias-primas para finalidades nucleares que o 

Plano Baruch continha, mas seguiu as orientações do governo brasileiro (LIMA, 2013).21 

Entretanto, o representante brasileiro recebeu instruções do Itamaraty para apoiar a iniciativa 

norte-americana como parte da aliança entre Rio de Janeiro e Washington e votou de acordo 

com as orientações recebidas (WROBEL, 2017).22 Saraiva Guerreiro, posteriormente ministro 

das Relações Exteriores do governo João Figueiredo (1979-1985), era assessor de Álvaro 

Alberto na Comissão de Energia Nuclear do Conselho de Segurança naquele período e afirmou 

que: “O Almirante já tinha tomado firmemente essa posição na comissão, uma posição 

nacionalista. Nisso havia divergência com relação ao Plano Baruch”.23 Álvaro Alberto 

enxergava a energia atômica com grande potencial para tirar o Brasil da condição de 

subdesenvolvimento através da exploração dos materiais radioativos encontrados em 

abundância no Brasil (MOTOYAMA, 2004, p. 287). 

A manutenção do monopólio dos EUA sobre a tecnologia nuclear, apesar dos esforços, 

não durou muito tempo, já que, em 1949, a URSS testava com sucesso a bomba Joe n.1, 

efetuando sua primeira explosão atômica. Esse artefato tinha capacidade de potência seis vezes 

maior que a bomba lançada sobre Hiroshima. Posteriormente, em 1953, a URSS testava a 

primeira bomba de hidrogênio, considerada a “arma suprema”, antecipando-se em meses aos 

Estados Unidos. A etapa a ser perseguida agora pelo governo norte-americano seria conter a 

proliferação nuclear que se iniciava. A equiparação soviética aos EUA “[...] consolidou o tema 

 
21 Álvaro Alberto da Motta Silva foi indicado pelo governo brasileiro para representar o país na Comissão de 

Energia Nuclear internacional e é considerado a figura mais importante dos primórdios da história nuclear do 

Brasil. Físico e engenheiro formado pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, destacou-se como pioneiro no país 

no estudo e nas pesquisas sobre energia nuclear. 
22 Em sua resposta a Oswaldo Aranha, o embaixador brasileiro na ONU, Álvaro Alberto enviou um memorando 

no qual declarou: “É de minha convicção que nos encontramos em face de um dilema decisivo e irrecorrível: ou 

nos preparamos para tomar posse de nossas riquezas naturais, no caso específico, atômico, ou nos veremos 

constrangidos ao espetáculo degradante de assistirmos impotentes, à evasão delas, por bem ou por mal”. O livro 

Renato Archer: energia atômica, soberania e desenvolvimento, organizado por Álvaro Rocha Filho e João Carlos 

Vítor Garcia (2006) apresenta a íntegra do Memorando nº 1 que informa a comunicação entre o Almirante Álvaro 

Alberto e o Embaixador Oswaldo Aranha, chefe da delegação do Brasil na ONU em 25 de novembro de 1947. 
23 Saraiva Guerreiro também acreditou que o Plano Baruch se tratava de “[...] uma tentativa de, sob a capa da 

internacionalização, manter o monopólio nuclear”. Ainda complementou que “[...] o Plano Baruch era muito 

abrangente, compreendia tudo... de certa forma tornaria muito difícil, inclusive, à União Soviética, vir a fazer a 

bomba, porque ela na época era país não nuclear. Já se entendia que, à vista da grande superioridade militar da 

URSS, só a bomba americana impedia o passeio soviético na Europa ocidental” (GUERREIRO, 2009). 
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nuclear como um tema prioritário na competição entre as duas superpotências e na agenda de 

política internacional do pós-guerra” (WROBEL, 2000, p. 67). 

Diante daquela nova conjuntura, o presidente norte-americano Dwight D. Einsenhower 

anunciou na VIII Assembleia Geral da ONU em 1953, o programa Átomos para a Paz [Atoms 

for Peace], que abria novas perspectivas de compartilhamento da tecnologia nuclear. Assim, a 

partir da década de 1950, Washington muda seu perfil de atuação em relação ao período anterior 

e, de forma estratégica, lida com a nova situação pós-quebra do monopólio, propondo o 

compartilhamento da tecnologia com outros países, de maneira a preservar em suas mãos o 

controle sobre os rumos que a tecnologia nuclear poderia alcançar. Propagava-se que, a partir 

da matriz nuclear, a utilização de energia seria mais abundante e mais econômica, além de ser 

vista como sinônimo de progresso científico e tecnológico (WROBEL; REDICK, 1998). 

Com isso, o programa Átomos para a Paz possibilitou a difusão internacional de 

conhecimentos relativos à tecnologia nuclear, com as promessas de cooperação, de 

transferência de know-how e de apoio para a formação de especialistas, abrindo também espaço 

para a atuação de empresas norte-americanas ligadas ao setor (WROBEL, 2000). O plano 

também tinha como motivação interesses econômicos na venda de reatores de pesquisa que, de 

certa forma, contribuía para a transferência tecnológica para outros países. Observa-se que, após 

as alterações da Lei McMahon, os empresários norte-americanos do setor nuclear depositaram 

grandes expectativas nos acordos bilaterais de 1955, pois enxergavam como um mercado 

amplamente promissor (ANDRADE, 2006).24 

O programa reverteu a política inicial de Washington de negar totalmente as tecnologias 

nucleares e estimulou uma mudança global do sigilo nacional para a abertura e a cooperação 

internacional. Desse modo, o objetivo seria fomentar o compartilhamento de conhecimento sob 

um sistema de vigilância dentro de um enquadramento estratégico essencial para os EUA 

garantirem sua hegemonia. O anúncio do presidente Eisenhower, alterando a até então política 

secreta em torno da questão, prometia difundir a tecnologia nuclear de fins pacíficos para os 

países amigos por meio da plena colaboração dos Estados Unidos (WROBEL, 2000). 

Washington considerava inevitável a difusão da tecnologia nuclear e alterou a sua 

estratégia para que funcionasse a tentativa de influenciar as opções nucleares dos países 

 
24 Os termos e as condições do Acordo de Cooperação para Uso Civil da Energia Atômica, assinado entre o Brasil 

e os Estados Unidos em 3 de agosto de 1955, eram idênticos aos dezesseis outros acordos assinados entre 10 de 

junho e 11 de agosto daquele mesmo ano na seguinte sequência: Turquia, Israel, China, Líbano, Colômbia, 

Espanha, Portugal, Venezuela, Dinamarca, Filipinas, Itália, Argentina, Brasil, Grécia, Chile e Paquistão. Exceto 

Portugal e Líbano, foram representados em Genebra os demais países para os quais os Estados Unidos venderam 

átomos para fazer alianças (ANDRADE, 2006, p. 82). 
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interessados no desenvolvimento da tecnologia nuclear. Com isso, o programa Átomos para a 

Paz ampliou o controle norte-americano através da promoção da tecnologia nuclear e seus 

objetivos aos países receptores do know-how, o que promoveu a fusão de interesses políticos 

com interesses comerciais da indústria nuclear dos EUA (LIMA, 2013).  

Naquele momento, a tecnologia nuclear tornou-se atraente para muitas nações que 

receberam equipamentos e informações técnicas de laboratórios e de universidades norte-

americanas (KUTCHESFAHANI, 2010). Com a filosofia da utilização da energia nuclear para 

fins pacíficos, a proposta do programa foi regulamentar a transferência de tecnologias, de 

equipamentos e de materiais nucleares associada ao treinamento e à de um sistema de 

salvaguardas para verificar se tais materiais transferidos estavam sendo usados somente para 

fins pacíficos (CAMELO, 2015). Internacionalmente, o programa Átomos para a Paz criou uma 

demanda geral e atores interessados em particular que usariam as tecnologias e as ideias 

americanas de maneira que as autoridades dos EUA posteriormente se arrependeriam. O 

fornecimento de informações, de treinamento e de subsídios dos EUA para o desenvolvimento 

nuclear criou novos interesses domésticos e agências governamentais em duas dúzias de países, 

incluindo a Argentina, o Brasil, a Indonésia e a África do Sul (BARLETTA, 2000). Além disso, 

os Estados Unidos forneceram informações, treinamento e auxílio a esses países para a 

aquisição de equipamentos e de materiais, incluindo reatores de pesquisa nuclear para os quais 

Washington ofereceu um subsídio financeiro de US$350.000 cada (SPEKTOR, 2020). 

O estímulo inicial de difundir a tecnologia nuclear como fonte de energia barata, 

entretanto, foi gradativamente substituído pelo temor de que, com a tecnologia para fins 

pacíficos, também se difundisse a tecnologia para fins bélicos. Sendo assim, “o risco de 

proliferação de armas nucleares causado pela disseminação da tecnologia nuclear para fins não-

militares começava a se tornar um fator relevante na política nuclear norte-americana” 

(WROBEL, 2000, p. 74). 

De acordo com interpretações recentes, mais do que um esforço pacifista, o programa 

fazia parte de uma estratégia geral compreendendo vários objetivos: induzir uma atitude menos 

amedrontada em relação à energia atômica no contexto de uma crescente corrida armamentista; 

promover alianças políticas e militares; criar indústria doméstica de energia atômica e abrir 

mercados estrangeiros aos quais aquela indústria poderia servir. Mais do que um programa 

pacifista, a iniciativa é hoje vista como uma peça essencial na estratégia de defesa e de política 

externa dos EUA para o início da Guerra Fria (MATEOS; SUÁREZ-DIAZ, 2016). Nesse 

sentido, o Brasil também se beneficiou, e uma geração de cientistas realizou treinamento em 
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universidades dos EUA, de modo que o país se tornou um grande destinatário de fundos e de 

assistência técnica de laboratórios norte-americanos (PATTI; SPEKTOR, 2018). 

A ideia, a partir de então, seria uma expansão controlada de forma a viabilizar a 

multiplicação de lucros comerciais por parte das empresas norte-americanas do setor após a 

substituição da Lei McMahon pela nova Lei de Energia Atômica de 1954, que também permitia 

a assinatura de acordos bilaterais de cooperação nuclear. Tais acordos internacionais foram 

assinados por quarenta e três países e possibilitaram o treinamento de cientistas e a transferência 

de reatores de pesquisa sob a garantia do Banco de Importação e Exportação dos Estados Unidos 

(LIMA, 2013).25 

De certa forma, essa nova iniciativa norte-americana induziu à intensificação do 

compartilhamento de tecnologia por meio da oferta de equipamentos e da circulação 

internacional de cientistas, como veremos mais à frente. O programa Átomos para a Paz 

propagava a energia atômica como fonte de energia segura, barata e prontamente disponível, 

gerando expectativas internacionalmente compartilhadas de que o desenvolvimento econômico 

passava necessariamente pela aquisição da energia atômica (BARLETTA, 2000). 

Além disso, o programa do presidente Eisenhower para promover a disseminação de 

informações científicas sobre a maioria dos aspectos do ciclo de combustível nuclear civil –

exceto o enriquecimento de urânio – ajudou alguns países a considerar tecnologias alternativas 

no desenvolvimento do ciclo de combustível nuclear, como o reprocessamento de combustível 

usado, por exemplo. Spektor (2019) ressalta que, em meados da década de 1950, tanto o Brasil 

como a Argentina já possuíam um complexo de instituições, com suas próprias comissões 

nacionais de energia nuclear, executando programas e distribuindo fundos na tentativa de criar 

indústrias nucleares nacionais. Indivíduos-chave dentro dessas instituições tornaram-se 

participantes da crescente rede global de cientistas, funcionários e diplomatas que circulavam 

em torno de grandes laboratórios internacionais (SPEKTOR, 2019). 

No período, ocorreu a ampliação do fluxo de cientistas entre países, estabelecendo-se o 

que pode ser chamado de “redes científicas transnacionais”, na medida em que surge uma rede 

de circulação internacional de conhecimento que se favorece de sofisticadas tecnologias de 

comunicação, permitindo que o conhecimento atravesse fronteiras de várias formas, através de 

 
25 A United States Atomic Energy Commission (USAEC), com o objetivo de sensibilizar a opinião pública a 

respeito dos benefícios da energia nuclear, patrocinou uma exposição itinerante sobre o programa Átomos para a 

Paz que visitou vários países do mundo. No Brasil, a mostra foi apresentada pela CNEN em 1961, ao lado do 

Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro, e em São Paulo, no Parque do Ibirapuera (ANDRADE, 2006, 

p. 85). 
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livros, manuais, cartas, jornais, publicações acadêmicas, relatórios técnicos, plantas, revistas de 

comércio, conferências, seminários, oficinas de trabalho, etc. (KRIGE, 2019). 

O governo dos EUA não estava isolado em ações que promoviam intercâmbio científico 

e treinamento de cientistas. Antes disso, a Fundação Ford, cuja fundação precedeu a Segunda 

Guerra Mundial, iniciava suas atividades em países da América Latina através de apoio a 

pesquisas em várias áreas da ciência em países como Argentina, Colômbia, Chile, Brasil e 

México.26 No Brasil, após a abertura de um escritório no Rio de Janeiro em 1962, a Fundação 

Ford realizou doações a universidades públicas e a instituições do governo brasileiro, dando 

ênfase a áreas como engenharia, agronomia, administração e economia. Entretanto, as ciências 

sociais adquirem lugar privilegiado no horizonte de atuação da fundação que incentivou os 

primeiros programas direcionados à pós-graduação em várias universidades brasileiras, como 

o de Antropologia do Museu Nacional e os cursos de Sociologia e Ciência Política do Instituto 

Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ (FARIAS; COSTA, 2006). 

Já a Fundação Rockefeller apoiou a implantação de uma extensa rede de instituições 

científicas que propiciaram a difusão e a consolidação de um modelo de ciência.27 Além disso, 

de 1917 a 1962, a Fundação Rockefeller concedeu cerca de 1.800 bolsas de estudo para 

pesquisadores latino-americanos, sendo 443 bolsas para o Brasil.28 A atuação dessas agências 

ocorreu no âmbito da cooperação internacional e tem como significado a troca de saberes entre 

os financiadores e os países receptores da doação, inclusive de equipamentos e insumos, 

configurando na prática como estímulo ao desenvolvimento de várias áreas da ciência em 

diferentes países (FARIA; COSTA, 2006). 

O fato é que a circulação do conhecimento ocorria entre os países já havia algum tempo, 

porém, mais intensamente após a Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria, com 

a instituição de trocas de conhecimentos, principalmente no âmbito das agências multilaterais 

ligadas à ONU (MATEOS; SUAREZ-DIAZ, 2016). Por meio da difusão da pesquisa e da 

educação, os membros das comunidades epistêmicas estabeleceram redes de intercâmbios que 

compartilhavam ideias em nível nacional e transnacional. Fundações originadas nos Estados 

 
26 A Fundação Ford foi criada em 1936 nos Estados Unidos por Edsel Ford e sua mulher Eleanor Clay Ford, como 

uma organização filantrópica, sem fins lucrativos, que inicialmente direcionaram suas atividades para ações dentro 

do próprio país (FARIA; COSTA, 2006). 
27 A Fundação Rockefeller incentivou a criação de faculdades médicas, de novas disciplinas nas áreas de patologia, 

anatomia, histologia e microbiologia, e de institutos de higiene, escolas de saúde pública e enfermagem para a 

formação de profissionais na área da saúde em alguns países. No Brasil, a Faculdade de Medicina e Cirurgia de 

São Paulo, o Instituto de Higiene de São Paulo e a Escola Anna Nery Rockefeller receberam esses apoios (FARIA; 

COSTA, 2006). 
28 José Leite Lopes relata que a Fundação Rockefeller atuou entre os físicos brasileiros e auxiliou Gleb Wataghin, 

Marcelo Damy e Mário Schenberg com bolsas, recursos financeiros e completava fundos para pesquisa. Ver em: 

LOPES, José Leite. José Leite Lopes (depoimento, 1977). Rio de Janeiro, CPDOC, 2010. 149 p. 
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Unidos, como a Ford e a Rockfeller, ofereceram cooperação para o desenvolvimento de 

pesquisas científicas ao redor do mundo. 

No âmbito nuclear, a promoção do átomo benigno serviu como instrumento da política 

externa norte-americana pautada por ambições hegemônicas, nas quais cientistas e tomadores 

de decisão agiram para ganhar “corações e mentes” nos primeiros anos da Guerra Fria (KRIGE, 

2006). Entre 1955 e 1958, os EUA também ajudaram a patrocinar conferências internacionais 

em Genebra, que possibilitaram o compartilhamento de informações técnicas e científicas sobre 

praticamente todos os aspectos do ciclo completo nuclear civil, com a exceção do 

enriquecimento de urânio (BARLETTA, 2000). 

Ainda em 1956, portanto, uma década após o advento da Era Nuclear e como resultado 

de entendimentos entre Washington e Moscou, iniciou-se a criação da Agência Internacional 

de Energia Atômica (AIEA), como fórum intergovernamental para a cooperação científica e 

técnica entre os países. A cooperação giraria em torno de atividades biomédicas, aplicações 

industriais e agrícolas e produção de energia elétrica, além de ter como atribuição administrar 

a aplicação das salvaguardas, isto é, as medidas de verificação da finalidade do uso da energia 

nuclear. A agência surgiu como uma organização autônoma no âmbito das Nações Unidas, cujo 

objetivo principal seria promover o uso pacífico da energia nuclear e desencorajar seu uso para 

fins militares (ANDRADE, 1999). O surgimento da AIEA em Genebra, em 1957, contribuiu 

para a melhoria das infraestruturas científicas dos países-membros, dentre os quais o Brasil, 

além de treinar especialistas nucleares de vários países. Desde o final da década de 1950, três 

das Divisões Técnicas do Secretariado da Agência no Departamento de Pesquisa e Isótopos da 

AIEA atuaram, principalmente, com as aplicações de isótopos e de radiação e incentivaram seu 

uso nos países em desenvolvimento, promovendo o intercâmbio de informações e o 

fornecimento de serviços e de treinamento nos laboratórios da agência (FISCHER, 1997, p. 

327). 

A AIEA seria formalizada em Viena, Áustria, em 29 de julho de 1957, após a ratificação 

de 26 países. Em outubro daquele mesmo ano, 59 Estados compareceram à primeira 

Conferência Geral em Viena, ocasião em que decidiram que essa cidade seria a sede da 

instituição e que o norte-americano Sterling Cole seria o primeiro diretor-executivo da agência 

(PATTI, 2012). Ao mesmo tempo em que a agência foi criada para facilitar o acesso dos países 

à tecnologia nuclear, ela buscou estabelecer vigilância e controle sobre esse desenvolvimento 

ao monitorar a utilização da energia nuclear e coibir a produção de artefatos nucleares 

(PEROSA, 2014). 
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A agência operaria como instituição internacional com estrutura semelhante a The 

United States Atomic Energy Commission (USAEC), mas assumiria a total responsabilidade 

pela aplicação de salvaguardas universais (FISCHER, 1997, p. 31).29 A instituição também 

pautaria sua atuação na promoção de ações de treinamento científico e de colaboração 

internacional para fomento ao desenvolvimento da aplicação do potencial nuclear. 

No entanto, durante a década de 1960, a conjuntura internacional apresentou mudança 

na postura das potências nucleares que passaram a criar dificuldades e limitações sobre qualquer 

tipo de transferência de tecnologia, além de atuarem pelo estabelecimento de tratados 

internacionais visando a não proliferação nuclear, alegando riscos maiores e crescentes. O 

presidente norte-americano John F. Kennedy (1961-1963), quando assumiu o governo, já 

demonstrava preocupação com a proliferação nuclear e a necessidade de se limitar a 

possibilidade de outros países desenvolverem armas atômicas.30 

Assim, as políticas de compartilhamento de tecnologia se tornaram bastante restritivas. 

O Brasil pautaria a sua ambição pelo desenvolvimento nuclear e pela defesa da nuclearização 

pacífica, dando continuidade à assinatura de acordos com previsão de intercâmbios científicos 

ou na formulação de projetos para a instalação de usinas nucleares, além de se beneficiar da 

condição de país membro da AIEA que viabilizava o treinamento de brasileiros em centros 

nucleares no exterior. 

 

 

1.2 A QUESTÃO NUCLEAR NO BRASIL 

O país iniciou sua trajetória de desenvolvimento na área nuclear como fornecedor de 

areias monazíticas31 para o Projeto Manhattan mediante acordo comercial, que continha 

cláusulas secretas, estabelecido na Conferência Interamericana de Chapultepec ainda em julho 

de 1945 (PATTI, 2014a). 

No ano seguinte, em março de 1946, pouco tempo após a posse do presidente Eurico 

Gaspar Dutra, o Brasil foi convidado por Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá e União 

Soviética – países que compunham a The United Nations Atomic Energy Commission 

 
29 O diplomata João Carlos Muniz foi o representante brasileiro no grupo de trabalho que criou a AIEA e presidiu 

a comissão que elaborou o estatuto do órgão internacional, onde atuou ativamente na mediação de posições 

conflitantes que visavam estabelecer o sistema de salvaguardas da AIEA (PATTI, 2012). 
30 A mensagem enviada ao primeiro-ministro britânico Harold Macmillan datada de 6 de maio de 1961 revela a 

preocupação em relação a possibilidade de a Alemanha Ocidental adquirir capacidade de desenvolver armamento 

nuclear. State Department FOIA release. State Department telegram 5245 to U.S. Embassy United Kingdom, Top 

Secret, sending message from President Kennedy to Prime Minister Macmillan, 6 May 1961, Top Secret. In: 

National Archives and Records Administration.   
31 Material rico em tório, um elemento radioativo que pode ser utilizado como combustível nuclear. 

https://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=4364689-Document-05-State-Department-telegram-5245-to-U
https://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=4364689-Document-05-State-Department-telegram-5245-to-U
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(UNAEC) – a indicar um representante para participar das discussões sobre o controle do uso 

da energia nuclear na recém-criada comissão.32 Dada a especificidade da matéria, sua correlação 

com a área de segurança nacional e sob a orientação da Academia Brasileira de Ciências (ABC) 

e do ministro da Marinha, Jorge Dodsworth Martins (1945-1946), O presidente Dutra respondeu 

ao convite, indicando um militar envolvido em pesquisas sobre física atômica como delegado 

do Brasil na referida comissão: o Capitão de Mar e Guerra Álvaro Alberto da Motta e Silva 

(FERNANDES, 2015). 

Álvaro Alberto participou de mais de duzentas reuniões na UNAEC. Sua estratégia 

diplomática e sua experiência vivida em Nova Iorque fizeram com que o presidente Eurico 

Gaspar Dutra o nomeasse Contra-Almirante da Marinha do Brasil (PATTI, 2012). O militar 

pautou sua atuação nos anos posteriores pela defesa da tese das compensações específicas, 

segundo a qual países detentores de minerais atômicos receberiam colaboração para o 

desenvolvimento de tecnologia nuclear. De acordo com essa percepção, a tese de compensações 

específicas buscava permutar matéria-prima nuclear por transferência de conhecimento e de 

equipamentos técnicos, aproveitando as reservas de minerais atômicos em favor do país e 

viabilizando colaborações que possibilitassem o desenvolvimento nuclear interno. Nesse 

sentido, o Brasil venderia minerais radioativos a quem se dispusesse a vender equipamentos 

para o desenvolvimento nuclear do país (MOREIRA; SOARES, 2007, p. 62). 

As trocas comerciais convencionais se compreendiam a partir da leitura de que a 

vocação brasileira à época, carente de uma estrutura industrial básica, se enquadrava 

exclusivamente como a de país exportador de matérias-primas para países desenvolvidos. 

Entretanto, com base no que Hecht (2010) denomina “excepcionalismo nuclear”, tais acordos 

comerciais revestem-se de um maior simbolismo por se considerar que o Brasil faria jus a 

maiores vantagens na comercialização de materiais considerados estratégicos. A 

excepcionalidade nuclear, nessa ótica, desnaturaliza o sentido de que tal acordo seria mais uma 

mera troca comercial, pois deveriam ser preconizadas maiores vantagens para o avanço da 

tecnologia nuclear, considerando seu caráter estratégico. Todavia, por conta da questão nuclear 

ainda se consistir de um caráter embrionário para o Brasil nos anos 1940 e 1950, não havia 

unanimidade nos grupos negociadores em torno de um posicionamento claro que buscasse 

melhores compensações com Washington. Havia um entendimento de que se tratava de relações 

comerciais semelhantes às demais operações já realizadas entre ambos os países. Por outro lado, 

na compreensão do Almirante Álvaro Alberto e do grupo que compartilhava essa visão, as 

 
32 Comissão de Energia Atômica da Organização das Nações Unidas. 
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tecnologias nucleares, se incorporadas adequadamente nas comunidades científicas nacionais, 

criariam efeitos positivos em outros campos de inovação. O argumento desse grupo era de que 

a ciência nuclear do país alimentaria um programa nacional de industrialização de longo prazo 

sob orientação estatal e financiamento público (SPEKTOR, 2016). 

 

1.2.1 Fase I: O início da formação de quadros para a área nuclear no Brasil e os primeiros 

acordos internacionais de cooperação no setor 

A criação da Universidade de São Paulo e da Universidade do Distrito Federal, no Rio 

de Janeiro, na década de 1930, fez as ciências físicas ganharem impulso no Brasil (CAMARGO, 

2006, p. 151).33 Muitos cientistas brasileiros realizaram formação no exterior no campo da 

física, como foi o caso de César Lattes que complementou sua formação na Inglaterra e José 

Leite Lopes, Jayme Tiomno, Sérgio Porto, Walter Schützer e Hervásio de Carvalho que 

receberam formação nos Estados Unidos.34 

Apesar de a imprensa da América do Sul veicular as notícias de bombardeio nuclear 

sobre Hiroshima horrorizando o público com as imagens da devastação nuclear, para os círculos 

científicos e políticos, a atitude dominante era fascinação (SPEKTOR, 2020). Após a Segunda 

Guerra Mundial, a energia nuclear despontou como nova frente de energia capaz de 

potencializar o processo de desenvolvimento dos países, porém, ainda era um tipo de tecnologia 

cujo domínio era extremamente restrito a poucas nações desenvolvidas em condições de 

aprofundarem as pesquisas científicas na área. Havia a crença de que o domínio da energia 

nuclear seria a solução para o subdesenvolvimento de forma que dominar a tecnologia nuclear 

conduziria ao controle de todos os demais campos, produzindo impacto na industrialização e 

no desenvolvimento dos países. Nesse sentido, a área da física desenvolveu-se 

consideravelmente no pós-guerra face aos novos desafios lançados pela notável descoberta da 

fissão do átomo e sua singular potencialidade, além da concepção estratégica que a tecnologia 

nuclear passa a despertar nos governos. 

 
33 Nas universidades recém-criadas, a evolução dos departamentos de Física das duas faculdades, paulista e 

carioca, foi bastante desigual. Em São Paulo, a atuação de Gleb Wataghin – físico teórico de origem russa, 

naturalizado italiano, foi o responsável pela implantação da seção de ciências físicas da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo – encontrou grande apoio das autoridades universitárias, traduzido 

pela dotação de verbas para aparelhamento de laboratórios e contratação em tempo integral de professores 

estrangeiros e, mais tarde, de alunos. Já no Rio de Janeiro, com a submissão administrativa da universidade ao 

Ministério da Educação, o cenário era de falta de condições para o adequado aparelhamento dos laboratórios e a 

impossibilidade de firmar contratos em tempo integral com professores e pesquisadores. Entidades estrangeiras de 

auxílio à pesquisa, como a Fundação Rockefeller, apoiavam em grande parte a Universidade de São Paulo, porém 

o mesmo não ocorria com a Universidade do Brasil, justificada pela ausência do regime de tempo integral naquela 

instituição (SANT’ANNA, 1978). 
34 O cientista brasileiro Hervásio de Carvalho tornou-se o primeiro doutor em engenharia nuclear do mundo pela 

Universidade da Carolina do Norte (EUA). 
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Durante o governo Dutra (1946-1951), ainda em 1949, cientistas brasileiros liderados 

por Álvaro Alberto encaminharam um projeto de lei visando à criação de um conselho de 

pesquisa no país, a exemplo da Comissão Nacional de Energia Atômica dos EUA, instituição 

incumbida da política nuclear norte-americana. Aprovado dois anos após a entrega ao 

Congresso Nacional, o projeto determinou a fundação do Conselho Nacional de Pesquisas 

(CNPq), que ocorreu em 15 de janeiro de 1951.35 Coube ao Almirante Álvaro Alberto a 

presidência do CNPq que estabeleceu o monopólio estatal da energia atômica no Brasil de 

acordo com o Art. 5º do seu estatuto de fundação: 

 

Ficarão sob controle do Estado, por intermédio do CNPq ou, quando necessário, do 

Estado-Maior das Forças Armadas, ou de outro órgão que for designado pelo 

Presidente da República, todas as atividades referentes ao aproveitamento da energia 

atômica, sem prejuízo da liberdade de pesquisa científica e tecnológica (FILHO; 

GARCIA, 2006, p. 211). 

 

O órgão foi criado dentro de um contexto que apresentava uma demanda crescente e 

grandes perspectivas comerciais e estratégicas para o país, já que o Brasil, antes mesmo do fim 

da Segunda Guerra Mundial, havia iniciado o Programa de Cooperação para a Prospecção de 

Recursos Minerais com os EUA que poderiam ser utilizados em futuros reatores norte-

americanos.36 Por conta desse programa, houve um levantamento do potencial das reservas de 

tório e urânio do território brasileiro que foi vasculhado, durante o período do conflito, por 

equipes técnicas norte-americanas (CAMARGO, 2006, p. 173). 

A 10 de julho de 1945, foi assinado o primeiro acordo nuclear com os Estados Unidos, 

estabelecendo o fornecimento de 5.000 toneladas anuais de monazita, prorrogável por até dez 

vezes (GUILHERME, 1957, p. 85). O acordo foi assinado durante a Conferência 

Interamericana sobre Problemas da Guerra e da Paz, Conferência de Chapultepec, que 

sinalizava a política de solidariedade continental do governo norte-americano para todo o 

continente sul-americano. Tratava-se de uma reconfiguração das relações interamericanas em 

prol de um permanente estado de atenção contra qualquer ameaça de paz à região. Nesse 

contexto, o Brasil fazia a sua parte dentro de uma perspectiva de alinhamento com os Estados 

 
35 O Coronel do Exército Armando Dubois Ferreira era o vice-presidente da instituição. Faziam parte do Conselho 

Deliberativo: Álvaro Osório de Almeida, Álvaro Dafini, Artur Moses (representando a Academia Brasileira de 

Ciências), César Lattes, Djalma Guimarães, Edmundo Penna Barbosa da Silva (representando o Ministério das 

Relações Exteriores), Francisco Maffei, Joaquim da Costa Ribeiro, Luiz Cintra do Prado, Olímpio Ribeiro da 

Fonseca Filho e Orlando da Fonseca Rangel Sobrinho (representando as Forças Armadas) (CAMARGO, 2006, p. 

170). 
36 O programa possibilitou a identificação de depósitos de areias monazíticas – fosfato de terras raras contendo 

quantidades variáveis de urânio e tório localizados entre os municípios de São Francisco Itabapoana (RJ) e 

Guarapari (ES). 
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Unidos. Havia o entendimento por parte dos dirigentes brasileiros de que as relações entre o 

Rio de Janeiro e Washington fundamentava-se na posição de “aliado especial” dos EUA no 

continente devido à participação brasileira na Segunda Grande Guerra.37 No entanto, após o 

conflito, verificou-se, no período entre 1946 e 1948, a atuação do Conselho de Segurança 

Nacional (CSN), da Comissão de Fiscalização de Minerais Estratégicos (CFME) e do 

Congresso Nacional na questão nuclear, dificultando a saída de materiais atômicos 

(MOTOYAMA, 2004, p. 297). 

Assim, tornou-se explícita a nova interpretação que alguns militares da cúpula das 

Forças Armadas teriam em relação aos recursos naturais potencialmente úteis para um 

programa nuclear, agora vistos sob ponto de vista cada vez mais estratégico. Conforme Wrobel 

(2000, p. 79) afirma, “[...] a presença das Forças Armadas na área nuclear é historicamente 

compreensível e mesmo inevitável no contexto brasileiro, porque a área nuclear representou a 

quintessência mesma da união entre avanço tecnológico e questões de segurança nacional.” 

Na década de 1940, os debates referentes à área nuclear ainda eram incipientes quanto 

à produção de energia e se detinham mais à comercialização de minérios radioativos, fato que 

gerou a formação de dois grupos com diferentes interpretações sobre qual o melhor caminho a 

ser trilhado pelo Brasil na perspectiva de desenvolvimento nuclear. Assim, havia defensores da 

aproximação com países mais desenvolvidos no setor e outros que defendiam o estímulo para 

uma atuação mais nacionalista na comercialização dos minérios e fomento à ciência nacional 

para gerar maior independência no setor (GORDON, 2003, p. 194). 

Por isso, a fundação do CNPq no início da década de 1950 teve como principal motivo 

a atuação de um grupo no qual aliaram-se empresários, políticos, militares e outros cientistas 

que compartilhavam da visão sobre a importância de se estabelecerem no país projetos de 

desenvolvimento da pesquisa científica visando, por meio da ciência, melhorar o Brasil e 

garantir a segurança nacional (VARELA; DOMINGUES; COIMBRA, 2013). A criação desse 

órgão refletia a busca de um caminho para se estabelecer um sistema de ciência e de tecnologia 

no Brasil com o objetivo de obter transferência de tecnologia e inovação técnica para o país 

(MOTOYAMA, 2004, p. 298). O CNPq, como instituição de planejamento, deveria ficar 

responsável não somente pelo desenvolvimento de pesquisas em áreas envolvidas com a 

 
37 Segundo Moura (1991a, p. 39) “[...] nos quinze anos que seguiram ao final da guerra (1945-1960), pode-se 

caracterizar as relações EUA-América Latina como de um exercício tranquilo de poder regional. Tão tranquilo 

que a política americana para a região tem sido caracterizada como ‘negligência benigna’”. 
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questão nuclear, mas também pela gestão política interna e externa brasileira em tudo o que 

dizia respeito a essa questão (BURGOS, 1999).38 

Ao CNPq foram reservadas atribuições de caráter técnico, tais como promover e 

estimular as investigações científicas e tecnológicas; auxiliar a formação e o aperfeiçoamento 

de pesquisadores e de especialistas; emitir pareceres; prestar informações sobre assuntos 

pertinentes de suas atividades, etc. (GUILHERME, 1957).39 Sob os auspícios do CNPq iniciou-

se uma política de financiamento e concessão de bolsas de estudo e de pesquisa, além de 

auxílios que permitiram aos pesquisadores brasileiros receberem formação completa ou parcial 

em universidades estrangeiras, além da vinda de cientistas estrangeiros ao Brasil para proferir 

palestras.40 O expediente utilizado para a formação de mestres e doutores foi a oferta de bolsas 

de pós-graduação, visando fomentar a vocação para a ciência e a produção científico-

tecnológica por meio de intercâmbio cultural e científico (VARELA; DOMINGUES; 

COIMBRA, 2013). 

Segundo Andrade (2006), nos quatro primeiros anos, foram elaboradas diretrizes de 

política nuclear com a anuência do Conselho de Segurança Nacional e do presidente da 

República, nas quais as ações do CNPq foram direcionadas para a criação de uma infraestrutura 

básica de pesquisa, de estabelecimento de fluxos de comunicação para o desenvolvimento das 

atividades de fomento, a concessão de bolsas para pesquisa e o estímulo à investigação em 

física e engenharia nuclear. No que tange à formação de pessoal técnico especializado, tornou-

se expediente comum da nova instituição a concessão de bolsa de estudo e de pesquisa para 

estágios em universidades e institutos de pesquisa estrangeiros, principalmente nos Estados 

 
38 Vinculados ao CNPq, foram criados o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e o Instituto Nacional 

de Pesquisa da Amazônia (INPA) em 1952 e o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), no 

ano de 1954 (MOTOYAMA, 2004, p. 298). 
39 Destaque-se a contratação de cientistas estrangeiros que proferiram palestras no país como ocorreu com o 

pesquisador norte-americano Robert Oppenheimer, que fez parte do Projeto Manhattan, e ministrou palestra no 

dia 28 de julho de 1953, na 16º Sessão do Conselho Deliberativo do CNPq. PNB 1953. 19f. Palestra proferida pelo 

professor Robert Oppenheimer, em 28.07.1953, no Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Pesquisa - 

CNPq, sobre a criação e formação deste conselho. Arquivo Paulo Nogueira Batista, FGV CPDOC, PNB pi 

Oppenheimer, R. 1953.07.28. 
40 O CNPq, foi o responsável pelo financiamento das diárias dos primeiros pesquisadores visitantes estrangeiros 

selecionados pela Unesco para atuar no CBPF, como Giuseppe Occhialini, Gerard Hepp, Helmut Schwartz, Gert 

Moliére, entre outros (VARELA; DOMINGUES; COIMBRA, 2013). Além disso, segundo o anteprojeto de 

criação do CNPq, encaminhado pelo almirante Álvaro Alberto ao presidente Eurico Gaspar Dutra, buscando 

justificar a criação da instituição, segundo ele, para enfrentar o problema “da formação de cientistas e técnicos em 

número suficiente e a vinda de mestres estrangeiros, bem como enviar homens de cultura para aprimorá-los nos 

centros mais adiantados”. CNPq 1951. 21f. Exposição de motivos enviada ao presidente da República pela 

comissão incumbida de elaborar o anteprojeto de estruturação do CNPq. Arquivo Conselho Nacional de Pesquisa, 

Museu de Astronomia, CNPq T.1.1.001_0001.pdf. Disponível em: 

http://zenith.mast.br/v_dossie_textual_pesqview.php?showdetail=&ID_DOSSIE=291. Acesso em Acesso em 16 

jan. 2020. 

 

http://zenith.mast.br/v_dossie_textual_pesqview.php?showdetail=&ID_DOSSIE=291
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Unidos e na Europa, para a realização de cursos de graduação e de pós-graduação, sobretudo 

nas áreas das engenharias – química, mecânica e nuclear –de radioisótopos, de radioproteção, 

física e eletrônica dentre outras, além de promover a participação de professores-visitantes e 

apoio para a realização de eventos científicos (ANDRADE, 2006). Coube ao Conselho ser o 

órgão de gerência do setor nuclear no Brasil e ter como atribuições competências relativas ao 

desenvolvimento da pesquisa científica através de uma política de formação de recursos 

humanos. Nesse sentido, o CNPq estabeleceu como frentes de ação a formação de pessoal 

qualificado e promoção de pesquisas de base com física nuclear; a realização de prospecção em 

busca de minerais para a produção de energia atômica e a aquisição de tecnologias e 

equipamentos no exterior (PEREIRA, 2013). 

No período de 1951 a 1954, e sob o contexto de comercialização de minerais nucleares 

entre o Brasil e os EUA, a colaboração viabilizou o treinamento de cientistas brasileiros em 

universidades norte-americanas, além da compra de equipamentos para laboratórios brasileiros 

(PATTI, 2014b). 

A disputa de visões no início dos anos 1950 sobre qual o melhor caminho que o país 

deveria seguir em direção ao desenvolvimento econômico e social se refletiu na questão 

nuclear.41 Naquele momento emergiu uma disputa entre o Itamaraty e o Conselho de Segurança 

Nacional (CSN) que teve como consequência a criação da Comissão de Exportação de 

Materiais Estratégicos (CEME), sob o Decreto nº 30.583, de 21 de fevereiro de 1952. Através 

de iniciativa do Ministro das Relações Exteriores do segundo governo Vargas, João Neves da 

Fontoura, o CEME estaria ligado ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e dividiria com 

o CNPq as ações referentes à política nuclear brasileira. Essa divisão afetaria profundamente o 

tratamento da questão nuclear ao delegar para a CEME, entre outras atividades, as atribuições 

do CNPq em relação à venda de urânio e tório que assegurou o acesso dos EUA aos minerais 

brasileiros (OLIVEIRA, 1999, p.121). Enquanto isso, o CNPq foi enfraquecido no que tange às 

decisões da política nuclear, já que as negociações em torno do assunto contavam então com a 

exclusiva participação do MRE. Dessa maneira, esvaziava-se o papel do CNPq em relação à 

exportação de materiais estratégicos, sobretudo os materiais nucleares (CAMARGO, 2006). 

O segundo acordo nuclear foi firmado em 21 de fevereiro de 1952, já dentro dessa nova 

configuração burocrática, e estabeleceu o compromisso de fornecimento de 2.500 toneladas de 

 
41 O início dos anos de 1950, no segundo governo Vargas, a conjuntura brasileira se caracterizava por um processo 

de industrialização crescente que estava sendo impulsionada pelas ações decorrentes da Assessoria Econômica do 

governo, chefiada por Rômulo de Almeida. Tais ações viabilizaram a Petrobras, o Fundo Nacional de Eletrificação, 

o Plano Nacional do Carvão, a Capes, a Comissão de Desenvolvimento Industrial, o Plano Nacional de Babaçu, a 

Subcomissão de Tratores, Jeeps, Caminhões e Automóveis e o CNPq.  
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monazita, além das mesmas quantidades de sais de cério e terras-raras, sem quaisquer 

compensações específicas, ponto no qual o CNPq vinha insistindo (MOREL, 1979). Esse novo 

acordo de cooperação nuclear com os EUA foi negociado pelo CEME, confirmando os mesmos 

pressupostos do acordo de 1945, qual seja, o estabelecimento de exportações de minerais 

atômicos sem qualquer tipo de contrapartida norte-americana em relação à colaboração 

científica de forma mais incisiva.42 Assim, tal operação se constituía do mesmo caráter de todas 

as demais trocas comerciais em que se pautava a relação de compra e venda de commodities 

entre os Estados Unidos e o Brasil. 

No fim de 1953, o presidente Getúlio Vargas (1951-1954) deu início à implementação 

do programa atômico no país baseado nos pressupostos defendidos pelo Almirante Álvaro 

Alberto para o desenvolvimento da energia nuclear no país (PATTI, 2014a). Nesse contexto, 

delineou-se o que ficou conhecido como Programa Atômico de Vargas cujos investimentos 

foram concentrados em três pilares: a formação de pessoal especializado, a montagem da 

infraestrutura da pesquisa, a industrialização de urânio e a obtenção de matéria-prima. Com o 

aval de Vargas, Álvaro Alberto visitou países como os Estados Unidos, a Noruega, a França, a 

República Federal da Alemanha e o Canadá, onde realizou contatos com os institutos de 

pesquisa atômica e os institutos físico-químicos com o intuito de obter auxílio, via colaboração 

internacional, para alavancar o programa de aproveitamento da energia nuclear no que 

concernia à operação de reatores de potência e à produção de combustível nuclear. Na visão do 

almirante, o Brasil deveria buscar a colaboração científica e tecnológica de países “amigos” 

sem restrições, no intuito de diversificar as parcerias internacionais em prol do programa de 

aproveitamento da energia nuclear (FERNANDES, 2015). 

A atuação de Álvaro Alberto como representante brasileiro na Comissão de Energia 

Atômica da ONU facilitou o estabelecimento de conexões com cientistas nucleares de outros 

países (PATTI, 2013). Nesse sentido, buscavam-se outras possibilidades de parceria para o 

desenvolvimento nuclear brasileiro fora da órbita norte-americana. À Noruega, devido à 

amizade entre o almirante e o físico holandês Hendrik Kramers, enviou Hervásio de Carvalho 

para conhecer o projeto do reator nuclear de água pesada inaugurado pelos noruegueses em 

parceria com a Holanda (PATTI, 2014a). Em Paris, o CNPq abriu um escritório para 

acompanhar o projeto de uma usina de processamento de urânio, a ser instalada em Poços de 

 
42 Segundo Batista (2000, p. 28), a aprovação do acordo também se compreende como parte da recusa do governo 

Vargas em contribuir com os Estados Unidos através do envio de tropas para a Guerra na Coreia. 
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Caldas (MG), contratado com a Societé des Terres Rares.43 Álvaro Alberto enviou técnicos 

brasileiros à França por conta desse contrato e negociou com o governo britânico o treinamento 

de técnicos no Centro de Pesquisas de Energia Atômica de Harwell (FILHO; GARCIA, 2006, 

p. 70). 

Em visita à Alemanha Federal, o Almirante Álvaro Alberto encontrou-se com cientistas 

que haviam trabalhado no projeto atômico alemão, como Paul Haarteck, Otto Hahn e Wilhelm 

Groth. Houve entendimento para que ocorresse alocação de recursos para os cientistas alemães 

virem ao Brasil fabricar equipamentos necessários para o desenvolvimento nuclear (GALL, 

1976).44 Álvaro Alberto deu andamento às negociações com a RFA após a aprovação de Vargas, 

com a encomenda de três centrífugas a um custo de 80 mil dólares. Entretanto, o governo norte-

americano impediu a entrega das centrífugas45 para o enriquecimento de urânio que o Brasil 

havia comprado à Universidade de Göttingen, na Alemanha Ocidental (SCHWARTZMAN, 

2015). Técnicos da Comissão de Energia Atômica dos EUA (USAEC) comunicaram às 

autoridades brasileiras que o equipamento não poderia ser fabricado pelos laboratórios da 

Alemanha Ocidental devido à proibição imposta pelo Alto Comissariado em março de 1950. 

Também informaram que a tal decisão não caberia recurso pelo governo brasileiro visto que a 

proibição também se estenderia à França e à Grã-Bretanha. Especificamente, a ultracentrífuga 

da Alemanha Ocidental produziria uma quantidade de U-235 maior do que a permitida pela 

Legislação dos EUA, o que poderia levar à produção de material para fins militares tanto pela 

Alemanha Ocidental quanto pelo Brasil (PATTI, 2014b). 

A Alemanha Ocidental ainda não havia recuperado sua completa autonomia e se 

encontrava sob a imposição de limitações em suas pesquisas nucleares, como a proibição de 

realizar enriquecimento de urânio acima de 3% (CAMARGO, 2006, p. 188). Álvaro Alberto, 

em 1953, também assinou o acordo de cooperação com a Comissão de Energia Atômica da 

França, Commissariat a L´Energie Atomique, e estreitou a colaboração do Brasil com a 

Sociedade de Produtos Químicos Terres Raras que já havia assinado acordo para a implantação 

de uma planta industrial para refino de urânio (PATTI, 2014a). O CNPq também enviou à 

Noruega um de seus mais jovens cientistas nucleares: Hervásio Guimarães de Carvalho, futuro 

 
43 Detalhes dessa negociação podem ser encontrados em diversos documentos que tratam da cooperação técnica 

entre Brasil e França na área nuclear desde 7 jul. 1952 a 1983. Arquivo Paulo Nogueira Batista, FGV CPDOC, 

PNB pn a 1952.07.01. 782 fl. Política Nuclear. Disponível em: 

https://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&pagfis=1. Acesso em: 13 abr. 2021.   
44 Segundo Gall (1976), três químicos brasileiros foram à Alemanha para receber treinamento em manuseio de 

gases pesados como parte desses entendimentos. 
45 Segundo Almeida (2015, p. 35) “[...] a licença foi negada mesmo com as argumentações de Álvaro Alberto de 

que se tratava de um país amigo e aliado de guerra e explicações de cientistas alemães de que o equipamento não 

permitiria a construção de artefatos”. 
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presidente da Comissão Brasileira de Energia Nuclear e uma das figuras-chave na história da 

energia nuclear no Brasil. Tal viagem fazia parte dos planos de Álvaro Alberto de instalar no 

Brasil um reator de água pesada norueguês, planos esses abandonados em função dos altos 

custos operacionais desse modelo de reator (PATTI, 2014b). 

No último ano do governo Vargas, foi assinado o 3º Acordo Atômico Brasil-Estados 

Unidos em 20 de agosto de 1954. Conhecido como “Acordo do Trigo”, ele consistia em uma 

operação de troca de matérias-primas de potencial nuclear por trigo norte-americano 

(ANDRADE, 2006, p. 59). Segundo a carta trocada entre João Neves da Fontoura e o 

embaixador dos Estados Unidos, Herschel V. Johnson, em 21 de fevereiro de 1952, o governo 

norte-americano adquiriria do Brasil sais de terras raras até o montante de 2.500 toneladas, bem 

como 2.500 toneladas de areias monazíticas em cada ano previsto pelo contrato.46 Em novembro 

do mesmo ano, um novo ajuste aos acordos anteriores estabeleceria a troca de trigo por areias 

monazíticas e o controle pelos EUA dos minerais atômicos brasileiros. 

Após o fim do segundo governo Vargas em agosto de 1954, o Almirante Álvaro Alberto 

teve seu papel enfraquecido politicamente à frente do CNPq e se tornou alvo de pressões da 

corrente liderada pelo General Juarez Távora. Ambos ocupavam campos opostos, divergindo 

sobre qual a melhor política seguir em relação à colaboração internacional, existindo uma clara 

diferença de interpretação em relação a Washington entre eles (WROBEL, 2000. p. 78). O 

general solicitou ao presidente Café Filho autorização para a abertura de inquérito 

administrativo sobre as atividades do CNPq, visando apurar possíveis desvios na aplicação de 

recursos repassados ao CBPF. Verificou-se, segundo o general, negligência por parte do 

presidente e do vice-presidente do CNPq, bem como a mistura de verbas e a sobreposição de 

atribuições de Álvaro Alberto, presidente do CNPq e vice-presidente do CBPF e de Álvaro 

Dafini, diretor-executivo e tesoureiro do CBPF e conselheiro do CNPq (ALMEIDA, 2015).47 

O Almirante Álvaro Alberto exonerou-se da presidência do CNPq no dia 2 de março de 

1955 por sugestão do General Juarez Távora. Naquele mesmo ano foi instaurada uma CPI para 

apurar as denúncias de que os acordos atômicos assinados com os EUA seriam prejudiciais à 

soberania do país. A CPI foi protagonizada pelo General Juarez Távora, acusado de ter 

 
46 Carta de João Neves da Fontoura ao Embaixador dos Estados Unidos Herschel V. Johnson de 21 de fevereiro 

de 1945. PNB 1955. 748f. Acordo de cooperação para usos civis de energia atômica entre os governos dos Estados 

Unidos do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América. Arquivo Paulo Nogueira Batista, FGV CPDOC, 

PNB pn a 1955.08.03. 748f. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&pasta=PNB%20pn%20a%201955.08.03

&pagfis=6456. Acesso em: 18 abr. 2020. 
47 Álvaro Alberto acumulava a presidência do CNPq juntamente com a presidência do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas (CBPF). 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&pasta=PNB%20pn%20a%201955.08.03&pagfis=6456
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&pasta=PNB%20pn%20a%201955.08.03&pagfis=6456
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ordenado as mudanças na política nuclear em um sentido antinacional. O deputado Renato 

Archer, atuante e inquisidor do general, levou provas comprometedoras. Archer fundamentou-

se na apresentação de quatro documentos secretos que teriam influenciados as novas diretrizes 

propostas no CSN.48 Segundo Archer, os documentos eram de origem da embaixada norte-

americana e propunham, em sua essência, novas negociações diretas entre o Brasil e os EUA, 

além de conter críticas à atuação do Almirante Álvaro Alberto à frente do CNPq e o 

considerarem elemento antinorte-americano.49 

O relatório final da CPI recomendou a “[...] aprovação de uma nova política nuclear 

nacional, que na prática era a retomada do projeto nuclear nacionalista buscada pelo Almirante 

Álvaro Alberto” (PEREIRA, 2010, p.17).50 Álvaro Alberto, antes de deixar a presidência em 

janeiro de 1955, viabilizou a criação da Comissão de Energia Atômica (CEA), que se constituía 

como órgão consultivo do CNPq, porém, sem o estatuto de uma comissão deliberativa.51 O 

órgão destinava-se a promover ações para avançar o conhecimento científico sobre o 

aproveitamento da energia atômica de modo permanente e “[...] permitiria aos membros do 

conselho cumprir, do ponto de vista da promoção da ciência, e com caráter mais técnico do que 

político, as atribuições do órgão referente à promoção de pesquisas no campo da física nuclear” 

(FERNANDES, 2015, p. 142). O órgão teve vida curta sendo substituído pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) que seria criada no ano seguinte conforme veremos 

adiante. 

 

1.2.2 Fase II: A criação da CNEN e o desenvolvimento do setor nuclear no Brasil 

A investigação parlamentar fez a questão nuclear receber destaque político, e os 

depoimentos realizados ganharam as páginas dos jornais, despertando o interesse da opinião 

pública. O presidente recém-eleito Juscelino Kubitschek aproveitou o momento político e 

lançou a Política de Energia Atômica formulada pela Comissão Especial por ele nomeada. 

Dentre os pontos formulados, constavam a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), com base no Programa Atômico de Vargas e destacava:  

 
48 Os quatro documentos secretos estão reproduzidos no apêndice de Filho e Garcia (2004, p. 219-224). Segundo 

o Relatório da CPI de 1956, o deputado Renato Archer entregou à Comissão um bilhete manuscrito, cuja 

autenticidade Távora reconheceu (ALMEIDA, 2015). 
49 Para mais informações, ver MOREIRA, Regina da Luz; SOARES; Leda. Renato Archer: diálogo com o tempo. 

Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2007. 
50 Para mais informações sobre a CPI ver: FARIAS, Rogério de Souza. Edmundo P. Barbosa da Silva e a 

construção da diplomacia econômica brasileira. Brasília: Funag, 2017. 
51 A comissão era composta pelo General Bernardino de Mattos, que era o presidente, e os professores e cientistas 

Joaquim da Costa Ribeiro, Luiz Cintra do Prado, Francisco João Maffei, Arthur Moses, José Leite Lopes, Elysiário 

Távora Filho, Bernardo Geisel, Ernani da Mota Rezende e Marcello Damy de Souza Santos bem como demais 

integrantes (FERNANDES, 2015). 
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A formulação de um amplo programa de formação de cientistas, técnicos e 

especialistas para os diversos setores ligados à energia nuclear; a produção de 

combustíveis nucleares, a suspensão das exportações de urânio, tório e outros 

materiais indicados pela futura CNEN e o cancelamento da exportação de 300 

toneladas de óxido de tório aos Estados Unidos, que haviam sido contratados naquele 

mesmo ano (ANDRADE, 2006, p. 97). 

 

A criação da CNEN em 1956 serviu para pôr fim às contendas entre os órgãos da 

administração pública, mais notadamente o CNPq, o Itamaraty e o CSN a respeito do 

aproveitamento da energia nuclear. Também contribuiu para amainar as críticas advindas da 

opinião pública diante da troca de acusações e da ausência de coordenação estratégica na 

definição de uma política pública para o setor nuclear. A CEME foi extinta e a Comissão de 

Energia Atômica (CEA) do CNPq tornou-se parte integrante da CNEN. Vale registrar que o 

CNPq, após a fase preliminar de implantação da CNEN, direcionou suas atividades no campo 

da energia nuclear para o incentivo à pesquisa e à formação de quadros especializados nas áreas 

da física e adjacentes, como a matemática, a química e a engenharia (MOTOYAMA, 2002).52 

O novo órgão estabeleceu os primórdios de uma política nuclear, tendo como requisitos 

fundamentais um arcabouço institucional, pessoal qualificado, metas claras, assim como 

estabilidade para sua implementação e execução. Desse modo, a CNEN foi criada para fornecer 

as bases institucionais, para planejar e para implementar uma política nuclear para o país 

(WROBEL, 2000). A partir de 1956, no âmbito do programa Átomos para a Paz, o Brasil 

importou equipamentos que visavam ao desenvolvimento da tecnologia nuclear e à capacitação 

científica interna, modificando o patamar dos acordos nucleares bilaterais com os EUA que 

passaram a contar com o acréscimo de reatores de pesquisa a serem instalados no Brasil em 

laboratórios do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Esses reatores eram 

obrigatoriamente inspecionados de seis em seis meses pela Agência de Energia Atômica dos 

EUA a fim de assegurar que esses seriam voltados exclusivamente para pesquisas com 

finalidades pacíficas. 

José Israel Vargas, renomado físico brasileiro e figura importante na história nuclear do 

país, adverte que o programa retardou o desenvolvimento da tecnologia nuclear em muitos 

 
52 A CNEN tem, entre suas principais atribuições legais (Lei 1.187/74), a de promover a formação de cientistas, 

técnicos e especialistas nos setores relativos à energia nuclear. Desde sua criação em 1956, a CNEN se dedica à 

pesquisa e à formação de uma elite técnica capaz de integrar uma infraestrutura que permita a instalação da 

indústria nuclear, tendo para tal organizado e mantido cursos de Engenharia Nuclear, bem como instalado e 

operado os institutos de pesquisa desse setor. 
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países, assim como no Brasil, pela limitação e dependência em relação aos Estados Unidos 

(PATTI, 2014a). Segundo Vargas: 

 

Estávamos mobilizando recursos financeiros e humanos e, no entanto, estávamos 

limitados pela condição definida pelo programa Átomos para a Paz para o 

fornecimento do reator, que era o controle completo do combustível pelos americanos. 

Politicamente, foi uma coisa de imensa sabedoria dos americanos, pois desviou a 

comunidade científica de países como o Brasil da busca de sua independência para, 

ao invés disso, ficar “brincando de nêutrons” (VARGAS, José Israel apud PATTI, 

2014a, p. 106). 

 

De acordo com o Plano Nacional de Desenvolvimento (Programa de Metas) do governo 

JK, a energia nuclear integrava a Meta nº 2. Entre os objetivos constavam a fabricação nacional 

de combustível nuclear, o urânio natural e levemente enriquecido; o planejamento e a realização 

de instalação de usinas termelétricas nucleares e a formação de pessoal especializado. O 

objetivo do programa era marcado por uma trajetória desenvolvimentista de grande apoio à 

industrialização, que destacava a importância da formação de pessoal técnico53. Entre as 

pretensões, havia a instituição de regime de dedicação exclusiva dos professores, a criação de 

cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento e a instalação de institutos de pesquisa (MOREL, 

1979). 

Ainda como parte da formação dos cientistas nucleares brasileiros, técnicos franceses e 

brasileiros trabalharam em projetos conjuntos e desenvolveu-se intenso intercâmbio entre as 

instituições brasileiras e o Centro de Estudos Nucleares Grenoble (Grupo Gresil), de acordo 

com o relatório da Comissão de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro (1986, p. 11).54 

Dezenas de técnicos brasileiros se formaram na França e boa quantidade de físicos, químicos, 

engenheiros, biólogos e médicos se beneficiaram de cursos ministrados no quadro do acordo de 

cooperação Brasil-França. Da relação com a França, também se compreende o treinamento de 

técnicos e cientistas do Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR), que trabalharam com 

engenharia de reatores e haviam estagiado no Comissariat à l’énergie Atomique mediante 

convênio desse instituto com a CNEN, realizado por meio de um intercâmbio de informações 

e de missões técnicas. A previsão do emprego do tório em uma tecnologia voltada para a 

 
53 Novas atividades foram propostas e outros acordos de cooperação técnica foram assinados pela CNEN sem que 

tivesse técnicos especializados em seu quadro funcional para desenvolver os projetos. Dessa forma, o presidente 

à época, Octacílio Cunha, nomeou oficiais militares para postos na CNEN, porém não foi suficiente devido à falta 

de especialistas na área nuclear (ANDRADE; SANTOS, 2013). 
54 A Comissão de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro foi criada pelo presidente José Sarney tendo como 

presidente o cientista José Israel Vargas. Também conhecida como Comissão Vargas, iniciou sua atuação em 1986 

e buscou analisar as ações da política brasileira de até então. Para mais informações ver: BRASIL. Comissão de 

Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro. Relatório ao presidente da república. Brasília, 1986. 
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operação de um reator era a de que pudesse ser desenvolvido pela indústria brasileira em 10 ou 

15 anos (ANDRADE, 2006). 55 

A partir da formação da CNEN, uma política nuclear começou realmente a ser 

implementada, pois essa agência do governo se ocuparia única e exclusivamente da questão 

nuclear. Além disso, havia novas pretensões nucleares, como a previsão de se iniciar a 

construção da primeira central nuclear do Brasil. O projeto fazia parte das metas buscadas por 

JK quanto ao uso da energia nuclear para a geração de energia elétrica. Sob o Decreto nº 47.574, 

de 31 de dezembro de 1959, foi criada uma superintendência na CNEN denominada Projeto 

Mambucaba, visando construir no Brasil a primeira central nuclear, utilizando a tecnologia 

francesa de urânio natural refrigerada a gás (MALHEIROS, 1993, p.21-22). 

O Projeto Mambucaba tinha por objetivo coordenar e executar todas as medidas 

econômicas e administrativas, legais e financeiras relativas à instalação da central nuclear na 

bacia do rio Mambucaba – localizado em Angra dos Reis, RJ –, iniciativa essa que se constituiu 

na primeira sinalização oficial da escolha daquela região para a instalação do empreendimento 

que enfatizava como uma das razões da proximidade dos maiores centros consumidores de 

energia elétrica do país, isto é, Rio de Janeiro e São Paulo (CABRAL, 2011). 

Como parte da organização de instituições para a formação de quadros, ainda no início 

da década de 1960, foram criados dois órgãos visando à formação de quadros técnicos como a 

Comissão Supervisora do Plano dos Institutos (COSUPI) e o Programa de Expansão do Ensino 

Tecnológico (PROTEC), ambos do MEC. Em 28 de novembro de 1960, o Decreto nº 49.355 

criou a COSUPI, que já vinha funcionando anteriormente por força de uma portaria do MEC 

que atuava sob a forma de campanha destinada à implantação e ao desenvolvimento de um 

programa de educação tecnológica. A crítica ao MEC era que havia recursos disponíveis para 

a COSUPI, porém, para outras entidades que passavam por sérias limitações orçamentárias, o 

mesmo não acontecia (MOTOYAMA, 2004, p. 304). 

No curto período de seu governo – de janeiro a agosto de 1961 –, Jânio Quadros, que já 

havia apoiado a criação do Instituto de Energia Atômica de São Paulo (IEA-SP) no período em 

que foi governador daquele estado, também anunciou, em sua primeira mensagem ao Congresso 

Nacional, a disposição em investir na importação de reatores nucleares para a geração de 

energia elétrica (CAMARGO, 2006, p. 260). Entretanto, não houve tentativas de grandes 

 
55 O Grupo do Tório forneceu as alternativas à CNEN para um programa de desenvolvimento nuclear a curto, 

médio e longo prazos, com a perspectiva de a linha de reatores nacionais ser viável nas décadas de 1980 e 1990 

(ANDRADE, 2006, p.125). 
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mudanças no campo da política nuclear ou qualquer realização de atividades referentes à 

utilização da energia atômica (GORDON, 2003, p. 223). 

João Goulart (1961-1964), que assumiu a presidência no lugar de Jânio Quadros, ainda 

em 1961, tomou algumas medidas relativas ao setor nuclear diante da previsão de esgotamento 

da geração de energia proveniente de matriz hidrelétrica para as décadas de 1970/1980. O 

presidente em Mensagem ao Congresso Nacional endossava a necessidade de se iniciar a 

construção da primeira central nuclear no Brasil, com aproveitamento do urânio natural 

brasileiro como elemento combustível, além de buscar garantir independência na construção de 

reatores (OLIVEIRA, 1999). 

Jango também sancionou a Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962 na qual estabeleceu o 

monopólio da União sobre os minérios nucleares e tornou a CNEN uma autarquia federal com 

autonomia administrativa e financeira diretamente subordinada à Presidência da República 

(DALAQUA, 2017). Em sua gestão, nomeou Marcello Damy de Souza Santos, diretor-

fundador do Instituto de Energia Atômica (IEA-SP) como presidente da CNEN. Ainda como 

parte do processo de reformulação da CNEN, houve a revisão das funções e da estrutura 

organizacional e a ênfase à preparação de cientistas, técnicos e especialistas nos diversos setores 

relativos à energia nuclear como parte das medidas necessárias da Política Nacional de Energia 

Nuclear, além da integração dos institutos brasileiros de pesquisas nucleares, como o IPR, o 

IEA e o recém-criado IEN, o Instituto de Energia Nuclear (ANDRADE, 2006).56 

Data do período a Portaria nº 131 de 23 de abril de 1962, recomendando a instalação de 

uma usina átomo-elétrica de 300w na região Centro-Sul do país que deveria fornecer energia 

para o Estado da Guanabara e regiões circunvizinhas. Com base nos estudos do Grupo de 

Trabalho do Reator de Potência (GTRP) da CNEN que realizou um levantamento denominado 

“Estudo de Localização da Usina Átomo-elétrica na região Centro-Sul”, apresentou-se uma 

análise sobre onze locais possíveis para a instalação de usinas nucleares no estado do Rio de 

Janeiro (MALHEIROS, 1993).57 O GTRP alegava que há algum tempo a região da Guanabara 

estava sofrendo um racionamento de energia elétrica, agravado pela impossibilidade de 

qualquer nova fonte de energia hidroelétrica, cuja solução do problema, naquela região, “[...] 

 
56 O Apêndice A apresenta breve histórico dos institutos nucleares existentes no país. 
57 De acordo com Tânia Malheiros (1993, p. 41) foram: Grumari, Ponta Negra, Canal de São Francisco, Itacuruçá, 

Mangaratiba. Jacuecanga, Cabo Frio, Baía de Guanabara, Ribeirão das Lajes, Penha longa – às margens do Rio 

Paraíba, nos limites de Rio de Janeiro e Minas Gerais – e Ilha dos Pombos. Tais locais foram cogitados 

considerando as possibilidades que dispunham em água de refrigeração, a natureza do solo para as fundações, 

acidentes máximos previsíveis e hipotéticos, abalos sísmicos, atividades econômicas em torno do local, 

características fluviais e oceanográficas, além de aspectos da flora e da fauna, por exemplo, seguido da 

recomendação dos engenheiros que, por questões de segurança, a primeira central nuclear deveria ficar longe dos 

grandes centros urbanos. 
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conduzia a uma única alternativa: a complementação por usinas térmicas convencionais e 

nucleares” (MALHEIROS, 1993, p. 42). 58 

A 18 de dezembro de 1963, no governo João Goulart (Decreto Nº 53.325) foi criado o 

Programa de Expansão do Ensino Tecnológico (PROTEC) com a finalidade de promover a 

graduação de maior número de especialistas e de técnicos auxiliares nos diferentes ramos da 

engenharia e da tecnologia em geral (MOREL, 1979). Essa instituição complementaria as 

funções do CNPq, entretanto, seria mais direcionada à formação de quadros para a área 

tecnológica. 

 

1.2.3 Fase III: A diplomacia nuclear em defesa da autonomia 

O governo Castelo Branco (1964-1967), primeiro do regime militar, empreendeu uma 

política externa com uma radical guinada em relação à política externa independente orientada 

desde o governo Jânio Quadros em 1961 (GONÇALVES; MYAMOTO, 1993). A vinculação 

estreita do governo com a política norte-americana configurava o que foi classificado de 

alinhamento automático (PINTO; ROCHA; SILVA; 2004; p. 185).59 A proposta para a 

economia do governo válida para o período 1964-1967 era o Programa de Ação Econômica do 

Governo (PAEG), que não contemplava o setor de ciência e tecnologia, principalmente no que 

tange à produção própria de tecnologia (MOTOYAMA, 2004, p. 326). Por outro lado, na sua 

gestão houve algumas alterações na estrutura administrativa em relação à CAPES que teve suas 

atribuições ampliadas com a incorporação da COSUPI e do PROTEC (MOTOYAMA, 2004, 

p. 324). 

No quadro de mudanças na política de fomento à ciência e tecnologia, foi criado o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Técnico e Científico (FUNTEC) através da Resolução nº 146, 

de 29 de maio de 1964, como iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDE). Com a missão de apoiar programas de pós-graduação e pesquisas nas áreas 

tecnológicas e de ciências exatas, originalmente “[...] os recursos do Fundo teriam 40% do seu 

 
58 O Grupo de Trabalho de Reator de Potência (GTRP), iniciativa precursora no Brasil para a construção de centrais 

nucleares, foi instituído pela CNEN em 24 de abril de 1962. Em cooperação com técnicos franceses, o projeto 

tinha por objetivo a construção de um reator a gás grafite e urânio natural. Em 07 de março de 1964, a CNEN 

divulgou um relatório com base nos estudos realizados pelo GTRP. O documento propunha: a construção de uma 

central nuclear brasileira à base de urânio natural e a criação de uma subsidiária da Eletrobras para administrar a 

usina (ANDRADE; SANTOS, 2005). O Grupo tinha como presidente Jonas Correa Santos e como coordenador 

Waldir Pollis, além dos engenheiros Carlos Werth Urban, Helcio Modesto da Costa, Horácio Antunes Ferreira 

Júnior, José Fairbanks Evangelista, José Ribeiro da Costa, Luiz Felipe Navares de Carvalho, Luiz Fernando Vallim 

Schneider e Marcos Grimberg (MALHEIROS, 1993, p. 41). 
59 Dentro do contexto de defesa e segurança continental para o continente norte-americano, liderado pelos EUA e 

sob os auspícios da Organização dos Estados Americanos, o Brasil enviou tropas brasileiras para a intervenção na 

República Dominicana (PINTO; ROCHA; SILVA; 2004, p. 186). 
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valor destinados à manutenção de cursos de pós-graduação para a formação de mestres e 

doutores em ciências. Os outros 60% dos recursos seriam direcionados às pesquisas técnico-

científicas no campo das indústrias básicas” (FAPERJ, 2013, p. 20). 

Durante o governo Castelo Branco, foi assinado em Washington, em 8 de agosto de 

1965, o Acordo de Cooperação para Usos Civis de Energia Atômica, entre o Brasil e os Estados 

Unidos, promulgado em 12 de outubro de 1967 pelo Decreto nº 61.51760. Tal acordo “[...] visava 

à construção e operação de reatores de potência e pesquisa, a troca de informações sobre o 

desenvolvimento de outras aplicações pacíficas da energia nuclear e o fornecimento de urânio 

enriquecido, por parte dos EUA, para três reatores de pesquisa que o Brasil mantinha em centros 

de estudos” (MALHEIROS, 1993, p. 22). Todavia, o novo acordo mantinha os pressupostos 

dos acordos anteriores e não contemplava a transferência de know-how sobre as partes 

essenciais do ciclo do combustível nuclear, principalmente, sobre o enriquecimento do urânio 

e o reprocessamento de plutônio (CAMARGO, 2006, p. 266). 

Em 1965, foi organizado o Grupo do Tório na Divisão de Engenharia de Reatores do 

IPR, que buscava verificar a viabilidade da utilização de tório no Programa Nuclear Brasileiro, 

a partir de colaboração com a comissão de energia atômica da França, averiguando 

características técnicas e econômicas em reatores a água pesada, operando a partir de urânio 

natural (GRINBERG, 211). 61 Mestres e doutores se formaram em países desenvolvidos por 

conta das atividades do Grupo que também se destacou na elaboração de publicações técnicas 

na área de reatores nucleares (CAMARGO, 2006). O tório é um minério abundante no território 

brasileiro, e a construção de reatores tendo esse minério como combustível constituía o 

principal objetivo do grupo de engenheiros nucleares do instituto que envolvia os seguintes 

aspectos (CAMARGO, 2006, p. 267): 

1) Tratava-se de um minério cujas reservas são as maiores do que as de urânio; 

2) O consumo elevado de urânio pelos reatores a urânio enriquecido esgotaria 

rapidamente as reservas; 

3) O preço do urânio, por consequência, aumentaria problemas econômicos. 

 
60 Sobre o Acordo de 1965 ver: Acordo de Cooperação para Usos Civis da Energia Atômica de 8 de julho de 1965. 

Arquivo Paulo Nogueira Batista, FGV CPDOC, PNB pn a 1955.08.03. 748f. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&pasta=PNB%20pn%20a%201955.08.03

&pagfis=6456. Acesso em: 18 abr. 2020. 
61 Faziam parte do Grupo do Tório 20 jovens engenheiros (Mauro Moura, David Neiva Simon, James Lane, Egon 

V. Bellmond, Peter W. Margen, Horace E. Tilbe, Ian N. Mackay, M. Restic, Horácio Antunes Ferreira Junior, José 

Faerbanks Evangelista, Xamusit Campello Bittencourt, Carlos Syllus Martins Pinto, Lothária Olavo Deppe, Éloe 

Zimermann, Jair Albo Marques de Souza, Wiltod Lepecki, Carlos Werth Urben, Frederico Magalhães Gomes, 

Pedro Bento de Camargo e Luís Fernando Valum Scheider), que representavam a CNEN, Eletrobrás, Furnas, 

Instituto de Engenharia Nuclear, Instituto de Energia Atômica e, principalmente, o IPR (ANDRADE; SANTOS, 

2005). 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&pasta=PNB%20pn%20a%201955.08.03&pagfis=6456
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&pasta=PNB%20pn%20a%201955.08.03&pagfis=6456
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No fim do governo Castelo Branco, a questão nuclear passou a ter novo enquadramento 

na atuação da diplomacia brasileira, revelando a adoção de uma política com visão mais crítica 

do ambiente internacional em relação a esse setor, tendo o Itamaraty iniciado um estudo mais 

detido das implicações do Tratado de Proscrição de Armas Nucleares na América Latina em 

discussão no México. Nesse sentido, pavimentava-se o caminho pela defesa da aquisição da 

tecnologia nuclear e a atuação soberana do Brasil para a conquista desse direito (SOUZA, 

2009). 

A gestão Costa e Silva (1967-1969), no que tange à política externa brasileira, revisa a 

postura de alinhamento automático. A ciência e a tecnologia adquirem status próprio no 

Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), setor que passa a ter presença sistemática 

nos demais Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND) que se seguiram nos demais governos 

militares. O governo Costa e Silva pode ser identificado como marco na construção das bases 

do sistema de C & T do Brasil, devido à importância que a fundação da Financiadora de Estudos 

e Projetos (Finep), em 24 de julho de 1967, passou a representar no financiamento do setor 

(FAPERJ, 2013, p. 21).62 

Já no início de seu governo, Costa e Silva revela o perfil de defesa do desenvolvimento 

da tecnologia nuclear do país com base no argumento de que o Brasil dela necessitava para 

viabilizar a produção de energia. Neste trecho do discurso na primeira reunião ministerial, 

ocorrida a 17 de março de 1967, o presidente afirma que: 

 

A energia nuclear desempenha um papel relevante e poderá vir a ser uma das mais 

poderosas alavancas a serviço de nosso desenvolvimento econômico. De outro modo, 

ainda não libertos de uma forma de subdesenvolvimento iremos rapidamente 

afundando em uma nova e mais perigosa modalidade que seria o subdesenvolvimento 

científico e tecnológico.63 

 

A tecnologia nuclear passou a ser considerada como fator decisivo de valorização do 

Brasil no cenário internacional e porta de entrada para que o país figurasse no rol de nações 

desenvolvidas (WROBEL; REDICK, 1998). As teses propagadas pelo presidente Costa e Silva 

indicavam uma mudança no grau de importância dada à tecnologia nuclear. A diplomacia 

 
62 A Finep, a partir de 1971, tornou-se a executora do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT) que ampliou as atividades do FUNTEC (FAPERJ, 2013). 
63 Arthur da Costa e Silva. Pronunciamentos do Presidente (1967). Biblioteca Presidência da República. 

Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/costa-e-silva/costa-e-

silva-pronunciamentos-do-presidente-1-semestre-1967. Acesso em: 12 out. 2020. 
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brasileira foi ativada para atuar contra qualquer limitação que pudesse advir de pressão externa 

ou fóruns multilaterais (WROBEL, 2017).64 

O Ministro das Relações Exteriores, José de Magalhães Pinto, afirmava que o país não 

poderia perder a revolução do átomo, sob pena de nunca mais superar a condição de 

subdesenvolvimento (LIMA; FARIAS, 2018, p. 279). Em discurso pronunciado pelo 

secretário-geral de Política Exterior do Ministério das Relações Exteriores, o Embaixador 

Sérgio Correa da Costa, na 297ª reunião do Comitê das 18 nações sobre o Desarmamento, em 

18 de maio de 1967, explicava a posição brasileira: 

 

Armas nucleares não as pretendemos receber, nem fabricar. Não alienaremos, 

contudo, o direito de pesquisar sem limitações e eventualmente fabricar ou receber 

explosivos nucleares que nos permitam executar grandes obras de engenharia, 

interligar bacias fluviais, abrir canais e portos, consertar enfim a geografia onde 

preciso for, em prol do desenvolvimento econômico e do bem-estar do povo brasileiro 

(MIROW, 1979, p. 22). 

 

Sérgio Correa da Costa completava seu discurso criticando abertamente o caráter 

excludente do Tratado de Tlatelolco e o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). Segundo 

ele, não poderíamos aceitar “[...] a adoção de medidas que impliquem em imposição a novos 

países de um eterno estatuto de menoridade tecnológica”. Ressalte-se que a reação à criação de 

um regime internacional de não-proliferação de armas nucleares partiu do Japão e de várias 

nações europeias que foram incialmente pouco receptivas à ideia (WROBEL, 2000). 

No meio militar, a 40ª sessão do Conselho de Segurança Nacional (CSN), ocorrida em 

4 de outubro de 1967, concordou-se que o Brasil deveria buscar parceria internacional para o 

desenvolvimento do programa nuclear do país, mas destacou-se a necessidade de enfatizar o 

caráter pacífico da ambição brasileira desde que não se renunciasse a um direito soberano que 

afetava a segurança do país (PATTI, 2012). Assim, amparado em uma política externa que 

criticava o congelamento de poder no sistema internacional, as posições brasileiras em relação 

ao Tratado de Tlatelolco e ao TNP se completavam com a atuação pragmática do Brasil nas 

relações exteriores dentro da perspectiva nuclear.65 A busca do país por tecnologia nuclear se 

 
64 Segundo o chanceler brasileiro à época, Magalhães Pinto, o Brasil não queria ser “reduzido paulatinamente à 

condição de mero importador de técnicas alheias, eterno pagador de royalties, sujeito a uma nova espécie de 

subordinação – o colonato da era atômico-espacial” (A encruzilhada atômica, Revista VEJA, 20 set. 1972). 
65 O Tratado de Tlatelolco apoiou pela primeira vez zonas livres de armas nucleares nas quais todas as armas 

nucleares deveriam ser proibidas, banindo a sua disseminação pelas potências nucleares e a sua aquisição pelos 

países que ainda não a possuem. Todavia, para o Brasil, o Tratado só entraria em vigor quando fossem assegurados 

e ratificados por todos os países interessados o Protocolo Adicional I – Estados extracontinentais ou continentais 

que tenham de jure ou ‘de fato’ responsabilidade intencional sobre territórios situados na área de aplicação do 

tratado – e o Protocolo Adicional II – potências que possuam armas nucleares. Já em relação ao TNP, que entrou 

em vigor em 1968, o Brasil não aderiu porque o considerava um instrumento que estabelecia uma espécie de 
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intensifica, sendo vista como parte de um projeto mais amplo de modernização da economia 

nacional e de afirmação de sua autonomia política no sistema internacional a partir da aplicação 

da “grande ciência” à esfera nuclear, que faria o Brasil alcançar maior desenvolvimento 

econômico e emancipação política (SPEKTOR, 2016). 

Nesse contexto de mudanças, a atuação da diplomacia brasileira nos fóruns 

internacionais se pautaria pela defesa do direito de obter desenvolvimento nuclear com 

finalidade pacífica. O Brasil assinou o Tratado de Tlatelolco com ressalvas que não entrou em 

vigor para o país que impunha como condição necessária que todos os signatários deveriam 

renunciar a qualquer tipo de explosão a partir da utilização de tecnologia nuclear 

(KASSENOVA, 2014).66 

Com relação ao TNP, a defesa intransigente desse tratado era exercida pelos cinco países 

componentes do clube de nações – Grã-Bretanha, China, França, União Soviética e Estados 

Unidos – que dominavam a tecnologia de produção de armamentos nucleares e que prometiam 

assistência nas pesquisas nucleares e geração de energia para os países que aderissem ao tratado 

(LANGEWIESCHE, 2007, p. 19). O Brasil tampouco subscreveu o TNP, pois o considerava 

de caráter visivelmente excludente, ao delimitar uma fronteira tecnológica entre os países, sem, 

no entanto, assegurar a paz no planeta (GONÇALVES; MIYAMOTO, 1993).67 Na opinião do 

governo brasileiro, conjuntos de direitos e de obrigações tão desiguais eram uma demonstração 

de que havia uma lei para as potências nucleares e outra para os demais países. A natureza 

discriminatória do Tratado de Não Proliferação era o argumento básico para justificar a 

resistência do país. Considerava-se o TNP um tratado discriminatório que separava as nações 

em apenas duas categorias: países detentores de explosivos nucleares e países proibidos de 

desenvolvê-los (WROBEL, 1993). 

Segundo a Delegação do Brasil em Genebra, no fórum de discussões sobre o Tratado de 

Não Proliferação Nuclear em 19 de abril de 1967, países como o Brasil estavam se insurgindo 

contra a tentativa de diktat das potências nucleares, pois países com índole pacifista como a 

Suécia, a Índia e o Brasil, que sempre pugnaram pela concórdia, eram constrangidos a resistir 

 
condomínio nuclear ao restringir o acesso à tecnologia nuclear aos países não detentores, além de institucionalizar 

a existência de dois grupos assimétricos de países: nucleares e não-nucleares. 
66 De acordo com o Itamaraty o posicionamento brasileiro não divergia das interpretações adotadas até então, pois 

o tratado incluía três aspectos fundamentais e indispensáveis: 1) a garantia de que todos os países latino-americanos 

assinariam o tratado; 2) a inclusão dos territórios não-autônomos na área circunscrita pelo tratado; e 3) o 

compromisso formal de todas as potências nuclearizadas de que garantiriam a inviolabilidade da região ante ataque 

ou ameaça de ataque com armas nucleares (GONÇALVES; MYAMOTO, 1993). 
67 No final de julho de 1967, Glenn Theodore, presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, 

já havia estado no Brasil em missão diplomática para tentar dissuadir o governo Costa e Silva de não se opor à 

política das potências nucleares na conferência de desarmamento de Genebra (LOHBAUER, 2000, p. 46). 
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a um entendimento a que os mesmos chegaram, por conta própria e em prejuízo do resto do 

mundo.68 

Com base nisso, o Brasil se posicionou contra o tratado internacional, sob o argumento 

de que este seria injusto por obstar o desenvolvimento tecnológico nuclear das nações que 

buscavam tal domínio, endossando o discurso do ex-ministro de relações exteriores da Índia 

Jaswant Singh de que o tratado se configurava em um verdadeiro “apartheid nuclear” 

(STUENKEL, 2010). Ainda, a postura brasileira pelo direito de nuclearização pacífica baseava-

se nas críticas do diplomata João Augusto de Araújo Castro que desenvolveu a tese do 

“congelamento do poder mundial”. De acordo com essa tese, havia uma tentativa de 

cristalização do sistema de poder no mundo por parte das grandes potências (AMADO, 1982). 

A ambição de tornar o Brasil um país com desenvolvimento nuclear pleno adquiriu um 

horizonte viável. A encomenda de estudos foi retomada e a realização das propostas começou 

a tomar forma para que o próximo governo se encarregasse de executar. No período, destaca-

se o desenvolvimento da tecnologia nuclear como uma das prioridades, retomando os planos 

do Projeto Mambucaba que pretendia erguer usinas atômicas em solo brasileiro. Assim, ainda 

em 1968, definiu-se a construção da primeira usina nucleoelétrica através de uma licitação 

internacional pela qual iniciou-se uma série de visitas técnicas a países como Canadá, 

Inglaterra, Suécia, Alemanha, além da realização de consultoria com a AIEA que decidiu os 

tipos de reatores que seriam adotados por meio de licitação (CAMARGO, 2006). 

Naquele mesmo ano, surgiu o Grupo Lane, liderado por James Lane, engenheiro 

americano de prestígio internacional, juntamente com técnicos da Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA), da ELETROBRÁS, da CNEN e de seus institutos. O grupo tinha 

como principais finalidades: estudar os possíveis tipos de reator; analisar a viabilidade 

econômica da construção de centrais nucleares para atender a região Centro-Sul; examinar a 

participação da indústria nacional na construção das centrais; programar a utilização do tório 

brasileiro; estruturar um programa de formação de recursos humanos, e articular a participação 

dos institutos de pesquisa de energia nuclear (CABRAL, 2011). 

A Índia também firmou parceria com o Brasil após a assinatura de acordo de cooperação 

nuclear em setembro de 1968, na ocasião da visita da Primeira Ministra indiana Indira Gandhi.69 

 
68 Ver: PNB 1967. 1194f. Quadro sinóptico das posições brasileira e argentina com respeito ao Tratado de 

Proscrição de Armas Nucleares, de 24 fev. 1967. Arquivo Paulo Nogueira Batista, FGV CPDOC, PNB pn a. 

1967.02.24. 1194 fl. A pasta traz informações que tratam do posicionamento do governo brasileiro referente ao 

TNP entre o período de 24/02/1967 a 01/06/1990. 
69 Após o teste nuclear indiano em 1974, a aproximação se esfriou, pois o governo brasileiro interpretava que uma 

cooperação nuclear com a Índia poderia influenciar a imagem do Brasil no exterior (PATTI, 2012). 
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Tratava-se de um país com programa nuclear mais avançado que o brasileiro, fruto de 

cooperação com o Canadá, e posição comum contra a ordem internacional estabelecida pelas 

superpotências frente ao TNP. Em 1970, uma delegação da CNEN visitou a Índia que 

manifestou interesse em promover intercâmbio científico e pesquisa conjunta no campo nuclear 

(PATTI, 2012). 

Além disso, como parte de busca de parcerias que pudessem contribuir para o avanço do 

desenvolvimento tecnológico do setor nuclear no país, o governo brasileiro iniciou negociações 

secretas com a Alemanha Federal, visando à conclusão de um acordo de cooperação na área em 

1968. A perspectiva do tratado era a construção de uma usina de separação do isótopo U-235, 

através do processo de ultracentrifugação, como contrapartida da realização de pesquisa e de 

prospecção de urânio.70 À ocasião da visita do chanceler Willy Brandt ao Brasil em outubro de 

1968 levou a assinatura, em Bonn à 9 de junho de 1969, do acordo sobre Programa de 

Cooperação Científica e Tecnológica (MONIZ BANDEIRA, 1994, p. 191).71 Tal acordo tinha 

duração de cinco anos podendo ser renovável, complementava o Acordo de Cooperação do 

Brasil com a Comunidade Europeia de Energia Atômica (Euratom), de 1961, e tinha o objetivo 

de fomentar, com “finalidades pacíficas”, a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico 

nos seguintes campos: a) Energia Nuclear e Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear; b) 

Pesquisa Espacial; c) Pesquisa Aeronáutica; d) Oceanografia; e) Documentação científica; f) 

Processamento eletrônico de dados (ALMEIDA, 2015).72 Como parte da cooperação, técnicos 

brasileiros foram enviados à Alemanha Federal para a realização de treinamento em engenharia 

nuclear e, a partir de 1971, houve a formalização entre a CNEN e o Centro de Pesquisa Nuclear 

em Jülich (GALL, 1976). Segundo Helen Miranda Nunes (2021), tratava-se de um acordo de 

cooperação genérico, porém, representou “[...] um passo importante para facilitar a cooperação 

nuclear mais profunda que resulta no acordo nuclear Brasil-Alemanha Ocidental de 1975” 

(NUNES, 2021, p. 16). 

O governo Costa e Silva traçou as diretrizes do Plano Nacional de Energia Nuclear, que 

contemplava o “[...] aproveitamento pleno e racional do pessoal científico e técnico em todos 

os níveis, bem como o eventual engajamento de cientistas brasileiros de valor que se 

 
70 A RFA desenvolveu dois processos de separação do isótopo U-235 – ultracentrifugação e jato centrífugo – em 

nível de demonstração, entretanto, pelo Tratado de Paris de 1955, havia um impedimento da produção de urânio 

enriquecido em escala industrial que os deixava na dependência dos EUA (MONIZ BANDEIRA, 1994, p. 191-

192).  
71 Decreto nº 65.160, de 15/09/1969 publicado no Diário Oficial de 17 de setembro de 1969. 
72 BRASIL. Decreto n. 65.160, de 15 de setembro de 1969. Promulga o Acordo Geral de Cooperação nos setores 

de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, firmado com a República Federal da Alemanha. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 17 set. 1969. 
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encontravam no exterior”, conforme relatório da Comissão de Avaliação do Programa Nuclear 

Brasileiro (1986, p. 12). O governo federal, acatando sugestão da CNEN, optou pela compra da 

primeira usina nuclear de potência para a geração de eletricidade. A CNEN, que havia sido 

transferida para o Ministério das Minas e Energia no quadro da reorganização administrativa 

pelo Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, compartilhou competências com a Eletrobras 

(Centrais Elétricas Brasileiras S.A.) sobre as ações de política nuclear. Dessa forma, sob o 

convênio CNEN-Eletrobras de abril de 1968, a CNEN delegou à Eletrobras a construção e a 

operação de centrais nucleares que eram de sua competência, entretanto, constituía a CNEN 

como órgão responsável pelas normas e pela fiscalização da construção e da operação das 

usinas. 

Costa e Silva ainda empreendeu a “Operação Retorno”, dela participando ativamente o 

Ministério das Relações Exteriores. Tal iniciativa trouxe de volta ao país mais de duas centenas 

de pesquisadores. A operação visava atrair de volta ao Brasil cientistas que trabalhavam no 

exterior, e estava ligada à política externa de combate ao colonialismo tecnológico, 

evidenciando o papel estratégico que, segundo o governo, teria a ciência como instrumento de 

soberania e engrandecimento nacional (MOTOYAMA, 2004, p. 328). 

Desde a instauração da ditadura no Brasil (1964-1985), a comunidade de físicos norte-

americanos ofereceu apoio generalizado a cientistas brasileiros que queriam deixar o país com 

medo de perder seus empregos ou mesmo suas vidas, ou que desejavam procurar melhores 

oportunidades de trabalho. Esse “acolhimento” ocorreu sem o consentimento expresso do 

governo americano devido ao apoio de Washington ao golpe no Brasil, porém foi tolerado até 

certo ponto por ambos os governos. 

Nesse período autoritário no Brasil, vários físicos tiveram suas aposentarias antecipadas 

compulsoriamente e se afastaram das universidades brasileiras, como aconteceu com Jayme 

Tiomno, José Leite Lopes e Mário Schönberg. Também houve casos de expulsão das 

universidades, como foram os casos de Elisa Frota Pessoa, Sarah de Castro Barbosa, Plínio 

Sussekind da Rocha e Celso Diniz Pereira. A perseguição igualmente ocorreu sobre alguns 

estudantes de física e pesquisadores juniores que foram expulsos das universidades e presos por 

ocasião de suas posturas ativistas (FREIRE JR; SILVA, 2019). Entretanto, segundo o relatório 

da Comissão de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro (1986, p. 13), a sucessão do governo 

Costa e Silva gerou profunda alteração no setor. Em vez da participação da comunidade 

científica, inclusive dos cientistas brasileiros que se encontravam no exterior, aplicaram-se 
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novas e violentas medidas de arbítrio, sacrificando ainda mais a nossa já insuficiente 

capacitação científica.73 

No início do governo Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), foi iniciada uma nova CPI 

pela Câmara dos Deputados, aprovada pela Resolução nº 55, de 7 de fevereiro de 1968 tendo 

como justificativa verificar as bases da nova política nuclear por meio do levantamento das 

necessidades e das possibilidades do país na área nuclear. Essa nova CPI distinguia-se da 

realizada em 1956 que se caracterizou pela disputa de correntes políticas que divergiam sobre 

qual deveria ser a melhor maneira de se conduzirem as ações governamentais para o setor. O 

deputado Aureliano Chaves (Arena/MG) foi o relator da CPI cujos trabalhos ocorreram até 

1970, culminando no Projeto de Resolução nº 109/1970, aprovado pela Câmara mediante a 

Resolução nº 9/1971. A referida resolução afirmava que, considerando o panorama do setor 

elétrico no Brasil de necessidade de complementação da energia advinda da matriz hidrelétrica, 

era fundamental que o país se engajasse na produção de energia nuclear (FERNANDES, 

2015).74 

O governo Emílio Garrastazu Médici deu continuidade à política nuclear nacionalista 

iniciada no regime militar por Costa e Silva, reforçada pelas avaliações de que os recursos 

energéticos disponíveis se aproximavam de seu limite na região Centro-Sul do país75. No I Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND), o setor de energia nuclear foi eleito um dos prioritários 

e houve a concretização do Primeiro Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (I PBDCT) através do Decreto 72.527 de 25 de julho de 1973, com a perspectiva 

de estabelecer a ciência e a tecnologia como carros-chefe para o desenvolvimento do país 

(MOTOYAMA, 2004, p. 332). 

 
73 Como reflexo do aprofundamento da ditadura, em 1969, o Ato Institucional nº 5 puniu diversos cientistas e 

professores, que foram aposentados ou demitidos das universidades e institutos de pesquisa por motivos políticos. 

Em virtude do AI-5, houve um silenciamento forçado da discussão científica e política da questão nuclear 

(SOUZA, 2007). 
74 A resolução ainda destacava a realização das seguintes atividades: avaliação dos recursos de minérios atômicos 

existentes no país; exame das condições do controle governamental sobre jazidas de minérios; exame das diretrizes 

básicas da política nuclear nacional; exame da execução dos acordos, tratados e convênios celebrados pelo Brasil; 

estudo da situação do monopólio estatal sobre o aproveitamento da energia nuclear; verificação da exportação de 

minerais atômicos; análise dos planos da CNEN e participação da indústria privada; investigação da extensão do 

contrabando de minerais atômicos; exame da legislação atual sobre energia nuclear; análise da estrutura e das 

condições de funcionamento da CNEN e outras instituições ligadas ao aproveitamento da energia nuclear; e exame 

do estado atual da preparação e do aperfeiçoamento de cientistas, técnicos e especialistas. (FERNANDES, 2015, 

p. 247). 
75 Nessa gestão, houve uma reorganização administrativa no setor com a criação da Companhia Brasileira de 

Tecnologia Nuclear (CBTN), através da Lei nº 5.740 de 1º de dezembro de 1971, para atuar como subsidiária da 

CNEN e com o objetivo de lidar com todas as fases da implementação das diretrizes aprovadas para a política 

nuclear. 
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Dessa forma, entendeu-se que era urgente iniciar a construção de usina nuclear no 

território brasileiro de maneira a atender as demandas energéticas provocadas pelo rápido 

crescimento econômico do país, demanda já enunciada no Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND). Com base nesse planejamento, definia-se que, após a implementação das usinas 

nucleares, caberia à recém-criada Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN) 

gerenciar o processo de gradual assimilação dessa tecnologia pelo parque tecnológico brasileiro 

(BANDARRA, 2016). A CBTN tinha como responsabilidades: o estabelecimento no Brasil da 

indústria do ciclo do combustível nuclear, a promoção da indústria nuclear, a pesquisa e o 

desenvolvimento, e a assistência e a consultoria técnica à indústria nacional. 

Naquele período também foram estabelecidos convênios com diversos centros de 

pesquisa estrangeiros como Harwell e Winfrith (Reino Unido); Saclay, Fontenay-aux-Roses e 

Grenoble (França); Jülich e Karlsruhe (Alemanha Federal). Destaque-se também que, entre 

1969 e 1971, houve envio de missões de técnicos brasileiros ao exterior, buscando-se 

acompanhar o desempenho dos reatores existentes. Decidiu-se, então, pela linha de reatores a 

água leve para ser adotada pelas usinas nucleoelétricas no Brasil (GRINBERG, 2011). 

Após a decisão pela construção de usinas nucleares para a geração de eletricidade, a 

CNEN assinou convênio com a Eletrobras para efetuar a concorrência, a construção e a 

operação da primeira usina termoelétrica do Centro-Sul do país. Em 1970, foram distribuídas 

especificações a fabricantes pré-selecionados para o projeto e equipamentos da chamada central 

nuclear de Angra, que teria uma potência líquida de cerca de 600 MW. Participaram da 

concorrência internacional para a construção do reator as seguintes empresas: Asea Atom 

(Suécia – reator BWR); The Nuclear Power Group (Reino Unido – reator gerador de vapor 

moderado a água pesada - SGHWR); Combustion Engineering (EUA – reator PWR); 

Westinghouse (EUA – reator PWR) e Kraftwerk Union (Alemanha Federal – reatores PWR e 

BWR) (GRINBERG, 2011). 

Da licitação internacional para essa empreitada, saiu vencedora a Westinghouse, 

associada à EBE (Empresa Brasileira de Engenharia) para a montagem e as firmas Gibbs & Hill 

(EUA) e Promon Engenharia (Brasil) para a elaboração do projeto.76 A partir de então, o 

governo Médici negociaria com a empresa norte-americana detentora – juntamente com a 

General Electric – da maior parte do mercado mundial de reatores.77 

 
76A concorrência para as obras civis da central nuclear foi aberta em 1972 e teve como vencedora a Construtora 

Noberto Odebrecht. 
77 O contrato com a Westinghouse de US$ 308 milhões foi financiado pelo Eximbank e assessorado pela Cobrel, 

que em seguida seria comprada pelo grupo Bozzano-Simonsen, onde era acionista e diretor licenciado Mario 

Henrique Simonsen, que mais tarde seria Ministro da Fazenda entre 1974 e 1978 (GIROTTI, 1984). 
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 Houve a assinatura de acordo entre a CNEN com a Westinghouse e a Comissão de 

Energia Atômica dos EUA. Sob os termos do contrato, haveria a garantia do fornecimento de 

urânio enriquecido produzido no laboratório norte-americano de Oak Ridge para ser utilizado 

como combustível nuclear na usina de Angra 1 (KASSENOVA, 2014). Após a confirmação da 

empresa a ser contratada, novo acordo foi firmado com os EUA, dando prosseguimento ao 

acordo de 1965 relativo à pesquisa e desenvolvimento. Além disso, no contrato entre Furnas e 

a Westinghouse para a construção de Angra 1, a empresa norte-americana “[...] se comprometeu 

a obter do governo dos Estados Unidos as permissões e outras autorizações de exportações 

requeridas, mediante recebimento de todas as informações necessárias da parte de Furnas”.78 

Assim, o Brasil adquiriu a tecnologia nuclear de forma restringida, através da 

encomenda da usina nuclear Angra 1 cujo funcionamento dependeria do fornecimento de urânio 

enriquecido pelos Estados Unidos, conforme preconizado no acordo negociado com 

Washington (SOUZA, 2009). A adoção da linha de urânio enriquecido tornaria impossível para 

o Brasil alcançar em futuro previsível a autonomia do ciclo do combustível e o país estava 

fadado a depender de combustível nuclear estrangeiro. A decisão adotada alienou a comunidade 

científica brasileira crítica dessa situação que gerava extrema dependência do fornecimento do 

combustível dos EUA para viabilizar a operação da usina nuclear brasileira (WROBEL, 2017). 

O fato desagradava aos militares brasileiros interessados na transferência de todo o ciclo 

do combustível nuclear e na posse definitiva pelo país da tecnologia nuclear, tema que passa a 

ser tratado pelo governo brasileiro com máxima prioridade, principalmente, em razão do 

“Choque do Petróleo” de 1973, que obrigava o país a imperiosa necessidade de diversificar suas 

matrizes energéticas (MONIZ BANDEIRA, 1994). Entretanto, a decisão que visava “pular 

etapas” no desenvolvimento do setor nuclear do Brasil vinha de encontro ao que se previa pela 

política nuclear do regime militar, ou seja, autonomia e independência do ciclo do átomo e a 

conquista de todas as suas etapas (LIMA, 2013). Com isso, embora o acordo nuclear Brasília-

Washington de 1971 previsse apenas a instalação da usina nucleolétrica sem qualquer garantia 

de transferência de tecnologia, parte dos militares vociferava quanto ao modelo negociado no 

acordo. Segundo o Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional, General Hugo de 

Abreu, que endossava o grupo de militares que não ficaram satisfeitos com a compra do reator 

 
78 Sobre o Acordo de 1965 ver Acordo de Cooperação para Usos Civis da Energia Atômica de 8 de julho de 1965. 

Arquivo Paulo Nogueira Batista, FGV CPDOC, PNB pn a 1955.08.03. 748f. Disponível em: 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&pasta=PNB%20pn%20a%201955.08.03

&pagfis=6456. Acesso em: 18 abr. 2020. 

 
 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&pasta=PNB%20pn%20a%201955.08.03&pagfis=6456
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&pasta=PNB%20pn%20a%201955.08.03&pagfis=6456
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da Westinghouse, “[...] os norte-americanos não apenas nos privaram do conhecimento dos 

detalhes técnicos como, muito mais que isso, nos forneceram uma caixa-preta lacrada e nem 

nos disseram o que há lá dentro” (ABREU, 1979, p.43). 

Devido à assinatura com a Westinghouse, o Grupo do Tório, formado por pesquisadores 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi extinto, dado que seu objetivo não fazia 

mais sentido diante da opção pelos reatores PWR, pois o combustível utilizado, o urânio 

enriquecido, teria que ser importado da empresa norte-americana.79 

Além disso, após a confirmação da construção de Angra 1, a primeira usina nuclear 

brasileira, em 1971, a comunidade científica não fora chamada a participar nem tampouco a 

opinar sobre o processo decisório em relação à escolha da empresa norte-americana 

Westinghouse para a construção usina. O processo de decisão, mais uma vez, mantinha a linha 

de tradição da política nuclear brasileira que excluía cientistas brasileiros que defendiam que o 

país estimulasse e desenvolvesse a tecnologia nuclear por meios próprios (SILVA, 1999). 

O diplomata Paulo Nogueira Batista, representante brasileiro em fóruns internacionais 

sobre a questão nuclear, rebatia os críticos justificando que os diversos institutos de pesquisa 

existentes no país tinham programas de estudos que não dialogavam entre si. 

 

Cada centro de pesquisa se sentia mais ou menos em liberdade para defender, 

teoricamente, sua opção preferida. O grau de coordenação entre eles era, 

inevitavelmente, muito pequeno, o que resultava em um baixo índice de utilização dos 

equipamentos mais sofisticados – aceleradores de partículas, por exemplo – que cada 

um insistia em possuir um exemplar próprio (CAMARGO, 2006). 

 

Reforçando esse argumento, o respeitável físico José Leite Lopes criticava a 

descentralização da pesquisa nuclear no Brasil e defendia a criação de um laboratório Nacional 

de Energia Nuclear “[...] onde o governo concentraria grandes verbas, técnicos e cientistas do 

país inteiro e do estrangeiro para desenvolver um grande programa nacional” (LOPES, 2010). 

De acordo com ele: 

 

[...] pressionado por muitos interesses, a CNEN adotou a política de criar institutos de 

energia atômica nos centros universitários de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, ao invés de formular um vigoroso programa nacional, concentrando 

 
79 O Grupo do Tório chegou a desenvolver o projeto de um reator de 30 MW de urânio natural, água pesada e tório 

e, tendo essa tecnologia por base, houve o desdobramento de outros três projetos: o Projeto Instinto (urânio 

enriquecido e tório, de 1966-1967); Projeto Toruna (urânio natural e água pesada, de 1968-1971); e o Projeto Pluto 

(plutônio e tório, de 1971-1973). Segundo Andrade e Santos (2005, p.7), “[...] os estudos realizados em 

colaboração com os comissariados de energia atômica da França, da Alemanha e da Suécia chegaram aos seguintes 

resultados: necessidade de investimento na formação de pessoal nas áreas correlatas com o projeto de reatores; e 

o indispensável estudo para o desenvolvimento de uma linha autônoma de reatores”. 
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inicialmente estudos e pesquisas em um grande Instituto Nacional de Energia Nuclear 

(CAMARGO, 2006). 

 

Verificava-se uma excessiva fragmentação que prejudicava o desenvolvimento do setor 

nuclear brasileiro. O pensamento que dominava grande parte dos cientistas, e justificado pelo 

governo para aquela opção, era que o desenvolvimento da tecnologia de reatores nucleares de 

forma independente pelo Brasil ainda levaria algum tempo, agravado principalmente pelo fato 

de que não existia uma unidade na comunidade científica a respeito de qual projeto deveria ser 

utilizado aqui. A colaboração externa seria fundamental para que o país alcançasse evolução no 

grau de avanço nuclear existente até antão. 

 

1.3 CONCLUSÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

A partir das informações até aqui apresentadas, é possível identificar uma característica 

sinuosa na política nuclear brasileira, desde o advento da Era Nuclear. Isso posto, percebe-se, a 

partir de então, uma preocupação crescente dos governos brasileiros em dotar o país de 

condições de desenvolvimento da tecnologia nuclear, interesse agregado à consciência de altos 

setores militares que incorporam a necessidade de posse dessa tecnologia com base em uma 

visão estratégica de elevação de poder e valorização no âmbito internacional. Destaque-se a 

figura do Almirante Álvaro Alberto, que simboliza as primeiras lutas pelos anseios de fazer do 

Brasil uma potência nuclear, e sua defesa de compensações específicas nos acordos de 

comercialização de minerais atômicos em troca de compartilhamento de tecnologia. Mais do 

que isso, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que adquire um horizonte de ampliação 

após a Segundo Guerra Mundial, influenciou a criação de instituições de pesquisa e de formação 

de quadros, tais como SBPC, CBPF, CNPq e CAPES, que visavam ao fortalecimento da ciência 

no Brasil e ao incentivo aos cientistas brasileiros. Nesse contexto, a questão nuclear ocupa um 

papel de destaque no setor científico, sendo objeto de acordos internacionais de cooperação, 

alvo de uma CPI, além da fundação de institutos de pesquisa na área. A atenção maior é 

constatada na criação da CNEN, que centraliza as atribuições para a área nuclear, capaz de 

viabilizar melhores condições para o avanço do setor. Nos anos posteriores, verifica-se já uma 

circulação internacional de cientistas brasileiros financiados pelas agências de fomento à 

pesquisa, possibilitando a integração daqueles às redes científicas transnacionais, sobretudo a 

partir do programa Átomos para a Paz (1953), do governo norte-americano, em que vários 

cientistas brasileiros puderam realizar treinamento em laboratórios dos EUA. A criação da 

AIEA em 1957, também favoreceu a qualificação de profissionais que atuavam em institutos 
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de pesquisas no Brasil. Mesmo após a instituição do TNP em 1968, por meio da agência, 

cientistas brasileiros viajaram ao exterior para a realização de treinamento em centros nucleares 

internacionais, o que evidenciava o que se denomina “estratégia de carona” do Brasil. Mesmo 

sem assumir o compromisso da assinatura do tratado, o país poderia participar dos programas 

de assistência técnica da AIEA, o que viabilizava a qualificação de recursos humanos brasileiros 

para a área nuclear. 

A perspectiva de construir no Brasil instalações nucleares para a produção de energia 

entra no radar de forma mais concreta a partir do governo Juscelino Kubitschek através do 

Projeto Mambucaba em que se programa a construção de usinas nucleoelétricas na região 

sudeste. Em grau variável de atenção dos governos posteriores, essa ambição ganha concretude 

no governo Médici após a encomenda da usina nuclear Angra 1 à empresa norte-americana 

Westinghouse. Sob alvo de intensas críticas da comunidade científica, bem como de militares, 

por não permitir ao Brasil a posse de autonomia sobre o ciclo integral da tecnologia nuclear, o 

governo brasileiro confirma a compra do reator que faria o Brasil figurar no rol das nações com 

uma indústria para geração de energia nuclear, embora sem transferência de tecnologia. No 

contexto internacional, os governos brasileiros, especialmente o governo Costa e Silva, 

adotaram posicionamento de reserva aos tratados de não-proliferação nuclear como Tratado de 

Tlatelolco e Tratado de Não-Proliferação Nuclear, com um conjunto de discursos em favor do 

direito à nuclearização pacífica. 

Dando continuidade aos anseios do governo anterior, o governo Médici assinou contrato 

com a empresa norte-americana Westinghouse para a construção da primeira usina nuclear 

brasileira. Internamente, a comunidade científica e frações de setores militares criticavam a 

efetiva validade dessa opção, pois ela não permitia ao país tornar-se autônomo. Os resultados 

foram bastante modestos devido à inexistência de transferência de tecnologia e a permanência 

da situação anterior. Eles foram agravados por uma perspectiva de geração elétrica sem 

obtenção da tecnologia por parte do Brasil e pela dependência de importação de combustível 

para a operação da usina. 
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2. O ACORDO NUCLEAR BRASIL-ALEMANHA FEDERAL DE 1975 

No segundo capítulo, analisamos a política nuclear brasileira no governo Geisel (1975-

1979), que adquiriu novos rumos após a assinatura do Acordo Nuclear com a Alemanha 

Federal, em 1975. Através do acordo, estabeleceram-se contratos para a instalação de uma 

indústria nuclear que vislumbrava para o país o domínio de todas as etapas do ciclo do 

combustível nuclear, desde a prospecção do urânio, passando pela construção de reatores de 

potência e pelo enriquecimento do urânio. 

A posse dessa tecnologia dotaria o país de capacidade tecnológica e científica para a 

instalação de usinas nucleares que, sob o principal argumento do governo brasileiro, seria 

utilizada para a geração de energia, visando ao atendimento da crescente demanda energética 

necessária para a sustentação do ritmo de desenvolvimento econômico brasileiro. Entretanto, a 

transferência da tecnologia de enriquecimento de urânio era o aspecto mais polêmico contido 

no acordo com a Alemanha Federal e determinante para a assinatura do mesmo. 

O acordo desencadeou uma série de atritos – Washington X Brasília, Bonn X Urenco e 

Bonn X Washington – e fez o Brasil chamar atenção de outras potências nucleares que alegavam 

risco de proliferação nuclear.80A questão nuclear tornou-se um grande desafio para a 

diplomacia brasileira, que historicamente se posicionava pelo desenvolvimento dessa 

tecnologia no país, especialmente na década de 1960, quando a postura adotada era de 

resistência ao TNP e de não ratificação do Tratado de Tlatelolco. 

Já a comunidade científica brasileira, tradicionalmente ausente do planejamento e das 

decisões da política nuclear brasileira, posicionou-se contra o acordo com a Alemanha Federal 

logo após o anúncio oficial, em 1975. Além de criticar a viabilidade da tecnologia experimental 

a ser transferida para o país, a comunidade dizia que as justificativas utilizadas pelo governo 

não tinham respaldo e se baseavam em dados fantasiosos (SILVA, 1999; CAMARGO, 2006; 

WROBEL, 2017). 

Visando viabilizar a transferência de tecnologia, a CNEN e a Nuclebrás estruturam um 

programa de formação de recursos humanos para a área nuclear: o PRONUCLEAR. Os 

objetivos do programa eram a preparação e o treinamento de quadros para atender ao 

quantitativo de profissionais que o setor nuclear demandaria por conta do acordo assinado com 

a Alemanha Federal. 

 

 
80 A Urenco é o consórcio formado por Alemanha Federal, Grã-Bretanha e Holanda que detinha o método de 

ultracentrifugação por enriquecimento de urânio e que impediu a transferência dessa tecnologia para o Brasil. 
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2. 1 ECONOMIA, POLÍTICA EXTERNA E AMBIÇÃO NUCLEAR NO GOVERNO 

GEISEL 

O contexto econômico e internacional do período do governo Geisel (1974-1979) reuniu 

componentes que permitiram ao Brasil adotar uma posição arrojada com relação ao 

desenvolvimento nuclear e à capacitação científica do país, consolidando uma proposta que, em 

tese, asseguraria a independência da indústria nuclear nacional. Faz parte desse contexto o 

interesse brasileiro em assegurar maior proeminência política do país no cenário internacional, 

visando angariar ganhos econômicos que pudessem contribuir para a manutenção das elevadas 

taxas de crescimento. Dessa forma, com o objetivo de incrementar o processo de 

industrialização do país, o Brasil despertou para novos interesses nas relações internacionais 

(LIMA, 1990). 

Ao assumir a presidência do Brasil em 1974, o governo de Ernesto Geisel empreendeu 

um conjunto de ações na área econômica e na diplomacia brasileira no qual se contextualiza o 

acordo nuclear teuto-brasileiro. A postura internacional de buscar oportunidades no cenário 

internacional de maneira a favorecer a realização de negócios financeiros, compreendidos como 

benéficos para o comércio do país, representaram a oportunidade de ampliação no volume de 

transações no exterior capazes de fazer frente à crise internacional do período e prosseguir na 

linha de evolução da economia brasileira, mantendo os índices de crescimento econômico do 

governo anterior. Geisel assumiu a presidência em 1974 em meio a uma conjuntura de forte 

crise econômica mundial em virtude da deflagração do conflito no Oriente Médio: a Guerra do 

Yom Kippur.81 O conflito teve como consequência a elevação do preço internacional do barril 

do petróleo que se valorizou em mais de 300%, atingindo a economia brasileira, que era muito 

dependente dessa commodity, assim como a de outros países nos quais o petróleo compunha 

grande parte da matriz energética. 

Diante desse quadro, o governo Geisel deu prosseguimento à política econômica 

iniciada pelo governo Médici com o lançamento do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

PND).82 O propósito das novas ações seria sustentar a linha de crescimento do período em que 

ocorreu o chamado “milagre econômico brasileiro”83, durante o qual ocorreu a evolução do PIB 

 
81 O conflito durou vinte dias no mês de outubro de 1973 e seu nome está relacionado ao feriado judaico do Dia 

do Perdão (Yom Kippur, em hebraico) quando o Egito e a Síria atacaram Israel em 06 de outubro daquele ano. 
82 O II Plano Nacional de Desenvolvimento tinha como meta básica para o quinquênio 1975-1979 o ajustamento 

da economia nacional à situação de escassez de petróleo e ao novo estágio da evolução industrial do país. 

Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-nacional-de-

desenvolvimento-pnd>. Acesso em 10 fevereiro 2020. 
83 No período entre 1968 e 1973, a economia brasileira apresentou extraordinárias taxas de crescimento, com média 

de 11,1% a.a., além de índices de inflação declinante e superávits no balanço de pagamentos (VELOSO; 

VILLELA; GAMBIAGI, 2008). 
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brasileiro a uma média de 11% anuais (VELOSO, VILLELA, GAMBIAGI, 2008).84 O 

ambiente do período demonstrava que pela primeira vez criava-se um mercado interno pujante 

por conta do crescimento econômico, entretanto, verificava-se o aumento da desigualdade de 

renda no país (SPEKTOR, 2004). 

Os ministros da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, e do Planejamento, João Paulo dos 

Reis Velloso, eram os responsáveis pela adoção de ações para reduzir a dependência externa e 

conter os efeitos da crise internacional por meio de política de limitação do déficit no Balanço 

de Pagamentos que buscava comprimir as importações de bens de capital (MENDONÇA, 1986, 

p.102). A opção de crescimento-com-endividamento com base no financiamento internacional 

que se favoreceu da disponibilidade de recursos no mercado externo configurou-se como a linha 

mestre do projeto de desenvolvimento econômico em curso nos anos Geisel. Segundo Castro e 

Souza (1985, p.29), “[...] para cobrir a diferença entre o dispêndio interno (consumo + 

investimento) e a produção nacional, na conjuntura imediatamente pós-choque, o país foi 

levado a tomar vultosos empréstimos”. 

A visão nacionalista, tida como emblemática pela ditadura militar brasileira, era o 

grande mote para justificar empreendimentos que favorecessem a consolidação de esforços na 

direção de ações com tal propósito, qual seja, elevação do status do país. Assim, o projeto 

“Brasil Grande Potência” agradava a sustentação militar do regime que apoiava a concepção 

industrializante do governo Geisel na qual se baseava o II PND, em lugar do modelo agrícola-

exportador dos governos anteriores (MACARINI, 2011). 

A infraestrutura para atender as demandas de desenvolvimento econômico passava 

obrigatoriamente pela garantia do aporte de energia necessário para a evolução do sistema 

industrial brasileiro. Nesse cenário, a política energética figurava como parte do projeto de 

desenvolvimento do II PND. Além do mais, porque Geisel já havia sido presidente da Petrobras, 

ele considerava a prioridade que o setor deveria possuir na estratégia de crescimento do país 

(ALMEIDA, 2015). 

A política externa surge como instrumento a ser utilizado para viabilizar a projeção do 

país no cenário internacional e captar oportunidades comerciais para as empresas brasileiras. A 

literatura que analisa o desempenho das ações concernentes às relações exteriores do país a 

considera ambiciosa e ousada, pautada por uma busca pela ascensão no sistema internacional, 

 
84 De acordo com Macarini (2011, p. 46), “[...] o II PND representou uma inflexão substantiva na política 

econômica da ditadura. Ao desenhar uma coleção de grandes metas de investimento, distribuída pelas várias 

indústrias de bens intermediários e de bens de capital, bem como pela infraestrutura de energia e transporte, o II 

PND reproduziu o espírito do Plano de Metas da década de 50, até mesmo na recuperação assumida da retórica da 

substituição de importações.” 
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com diversas alterações nas posturas anteriormente adotadas (SPEKTOR, 2010, p. 9-10). Com 

isso, houve uma redefinição das relações entre o Brasil e os Estados Unidos que se constituiu 

como o passo mais audacioso da política exterior brasileira, o qual buscou romper com o caráter 

exclusivista no comportamento com os EUA ao estimular a participação em uma rede 

diversificada de contatos internacionais (LESSA, 1998). Se comparada com a linha iniciada 

após a instauração do regime militar em 1964, houve uma mudança de paradigma; entretanto, 

a mudança não foi brusca, visto que o governo Costa e Silva já vinha sustentando uma atuação 

com tendência mais autônoma e multilateral semelhante ao período anterior a 1964 (LIMA, 

1994, p. 32).85 

O quadro que se delineava com uma mudança no perfil de atuação diplomática do país 

pode ser traduzido em iniciativas como o reatamento de relações diplomáticas com a República 

Popular da China86 e de seu reconhecimento em detrimento de Taiwan, e no rápido 

reconhecimento do governo marxista Movimento pela Libertação de Angola (MPLA), ex-

colônia portuguesa. A adoção de tais medidas tinha como interesse grandes oportunidades 

comerciais que poderiam se abrir e a possibilidade de acesso a mercados até então fechados ao 

Brasil. Segundo Del Vecchio (2004, p. 187), “[...] as fronteiras ideológicas, definidas até 1973, 

tornaram-se mais fluidas, desaguando na aproximação econômica e política do governo 

brasileiro com parceiros até então tratados com reserva”. O Brasil também alterou suas posições 

em relação à condenação ao sionismo87 e ao apartheid sul-africano, além de apoiar os novos 

governos das recém-emancipadas ex-colônias portuguesas Guiné-Bissau e Moçambique, a 

autodeterminação da Namíbia e a ascensão ao poder da maioria negra na Rodésia (BUENO, 

1994, p.99). 

 
85 Lima (1994) denomina paradigma globalista a necessidade de se globalizar as relações exteriores do Brasil, 

invertendo o paradigma formulado pelo Barão do Rio Branco que identificava os Estados Unidos como o eixo da 

política exterior que orientou as ações diplomáticas brasileiras na maioria dos governos. No entanto, o regime 

militar restaura a hegemonia do paradigma de aliado especial dos EUA por razões de convergência ideológica 

(LIMA, 1994, p. 37). 
86 Relações interrompidas desde abril de 1964 quando nove chineses foram presos, acusados de espionagem e 

subversão pelo novo governo do Regime Militar. No ano de 1978, os dois países assinaram um tratado comercial 

com o objetivo de desenvolver o comércio bilateral e criou-se a Comissão Mista Brasil-China (MENDONÇA; 

MIYAMOTO, 2011). 
87 Compreende-se a revisão da posição brasileira sobre o sionismo após a manifestação de defesa à causa palestina 

como estratégica, visando aproximar-se dos países produtores de petróleo do Oriente Médio no âmbito de uma 

conjuntura nacional de risco de desabastecimento de petróleo. Segundo Bueno (1994), o Brasil foi uma das poucas 

nações latino-americanas a votar a favor da resolução antissionista na ONU que assinalou a total adesão brasileira 

ao ponto de vista árabe, marcando o início do afastamento de Israel e das orientações norte-americanas para a 

região. Para mais informações ver: BUENO, Clodoaldo. A política multilateral brasileira. In: CERVO, Amado L. 

(Org.). O Desafio internacional: a política exterior do Brasil de 1930 a nossos dias. Brasília: Ed. Universidade de 

Brasília, 1994. p. 59-144. 
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No Oriente Médio, o Brasil se aproximou dos países da região ao estabelecer relações 

diplomáticas com Qatar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Sultanato de Omã e Kuait, além 

de reconhecer a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) como representante do povo 

palestino na XXIX Assembleia Geral da ONU de 1974 (MENDONÇA; MIYAMOTO, 2011). 

A estratégia de prospecção de novos mercados e a afirmação de seu distanciamento em relação 

a Washington também podem ser medidas na aproximação com países socialistas e na revisão 

do posicionamento brasileiro frente ao governo comunista de Cuba. Naquele período, houve a 

abertura de embaixadas em países do bloco soviético. Na Reunião de Consulta da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) em Quito, em 1974, o Brasil se absteve na votação sobre 

projeto que previa a suspensão de sanções a Cuba e sua reintegração à organização. Tais fatos 

sinalizavam uma conduta muito mais afirmativa e independente da diplomacia brasileira no 

âmbito internacional. 

A própria relação Brasília-Washington foi redefinida diante desse contexto, havendo 

uma reavaliação na condição de relacionamento especial com os EUA que sempre orientou a 

postura brasileira.88 Nesse sentido, as ações diplomáticas brasileiras simbolizam uma 

interpretação das relações internacionais que se encaixam no contexto de iniciativas que 

buscavam potencializar a autonomia externa brasileira (LESSA, 1998). 

O Pragmatismo Responsável e Ecumênico empreendido pela política externa do 

governo Geisel e liderado pelo chanceler Antônio Francisco Azeredo da Silveira89 ampliou o 

processo de multilateralidade das relações exteriores brasileiras em nome do interesse nacional 

e do desenvolvimento, alterando o perfil de inserção internacional do Brasil. Na análise de 

Mendonça e Miyamoto (2011, p. 14) sobre os termos que denominavam a política externa: 

 

Responsabilidade significava o compromisso de fidelidade com os interesses 

nacionais do país, com objetivos de longo prazo. Ecumenismo se referia à estratégia 

brasileira de buscar múltiplos polos de aproximação, tentando afastar-se dos 

tradicionais vínculos, bastante estreitos, que o Brasil mantinha com os Estados 

Unidos. 

 

 
88 Apesar de uma postura caracterizada como mais ativa da política exterior brasileira, isso não significou um 

choque diplomático entre Washington e Brasília que se caracterizou com uma relação de proximidade e respeito 

entre o Secretário de Estado norte americano, Henry Kissinger e o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, 

Azeredo da Silveira conforme demonstra o Memorando da reunião ocorrida entre o chanceler brasileiro e o 

presidente dos EUA, Gerald Ford, que ocorreu em 29 de setembro de 1974, no Salão Oval da Casa Branca. FORD 

LIBRARY. Memorandum of Conversation: September 29, 1974 - Ford, Kissinger, Brazilian Foreign 

Minister Silveira.Disponível em: https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/memcons/1552811.pdf. 

Acesso em: 14 fev. 2021.  
89 O maior protagonismo assumido pela política externa brasileira pode ser medido na relação entre Geisel e 

Azeredo da Silveira: durante os cinco anos da gestão, o Ministro das Relações Exteriores teve mais horas de 

despacho do que qualquer outra pasta (SPEKTOR, 2004). 

https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/memcons/1552811.pdf
https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/memcons/1552811.pdf
https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/memcons/1552811.pdf
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O novo perfil diplomático se baseava na ampliação da presença externa do país através 

de mudanças qualitativas cujas condutas se caracterizam pela maior desenvoltura e autonomia 

de Brasília frente à hegemonia de Washington e seus pressupostos de liderança do sistema 

internacional capitalista (VIZENTINI, 1999). As ações diplomáticas, nesse sentido, visavam 

aprofundar as relações multilaterais e globais acima de compromissos ideológicos e voltada 

para “[...] uma postura mais demandante de seus interesses” (PECEQUILO; BERTOLUCCI, 

2019, p. 164) credenciado pelo recente ganho do poder nacional. 

Os países europeus e o Japão também receberam atenção especial do governo brasileiro 

na busca de insumos que pudessem contribuir para o avanço do desenvolvimento econômico 

do país e atenuar os efeitos da crise internacional. Missões diplomáticas ao Reino Unido, 

França, Alemanha e ao próprio Japão90 indicavam a busca pela diversificação da dependência 

brasileira na perspectiva de abertura de novas alternativas em detrimento da única grande 

parceria representada pelos Estados Unidos (MENDONÇA; MIYAMOTO, 2011). A “opção 

europeia”91, nessa conjuntura, se apresentou como uma grande oportunidade a ser explorada 

dentro da estratégia de realização das metas definidas pelo II PND (SARAIVA, 1990). 

Naquele momento, houve um aprofundamento das relações econômicas com a 

Alemanha Federal no qual se conjugavam interesses comuns e complementares com o Brasil. 

O símbolo dessa aproximação pode ser percebido em março de 1978 com a missão empresarial 

na Alemanha Federal realizada por uma comitiva com mais de noventa políticos, empresários, 

economistas e jornalistas liderados pelo presidente Geisel. A visita pode ser considerada um 

marco na relação bilateral entre os dois países, já que a última visita de um chefe de Estado 

brasileiro àquele país havia sido feita por Dom Pedro II, em abril de 1877, na ocasião em que o 

monarca brasileiro se encontrou com o Kaiser Guilherme I (Cadernos Adenauer, 2013). 

A crescente participação de países europeus na economia brasileira chegou a rivalizar 

com a participação norte-americana, todavia, o volume de participação comercial dos europeus 

não alcançou números suficientes para ultrapassar os Estados Unidos. Os números para o 

período 1964-1974 indicam que os EUA respondiam por 25,2% das exportações e 28,8% das 

importações do Brasil, mas se reduzem para 22,7% e 17,9% em 1978, respectivamente. A 

participação no conjunto de investimentos diretos e reinvestimentos no Brasil, que alcançava 

42,2% em 1970 e 33,6% em 1974, caiu para 27,8% em 1978 (LESSA, 1998). Entretanto, como 

 
90 A viagem de Geisel ao Japão em 1976 representou a primeira visita oficial de um presidente brasileiro ao país, 

tendo como objetivo o estreitamento de relações econômicas entre ambos (MENDONÇA; MIYAMOTO, 2011). 
91 Expressão utilizada em discursos de Azeredo da Silveira sobre os recursos da política exterior. Sobre o tema ver 

SARAIVA (1990). 
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afirma Lohbauer (2000, p. 57-58), não chegou ao ponto de se formar uma aliança estratégica 

entre ambos os países, mas sim uma “aliança especial” utilizada pelo Brasil como forma de 

contrabalançar a influência dos Estados Unidos. 

Vizentini (1999, p. 150) afirma que se deve “[...] reconhecer que o paradigma das 

relações exteriores voltadas a dar suporte ao desenvolvimento econômico-industrial logrou 

alcançar grande parte de seus objetivos”. Todavia, o autor ressalva que o país ainda era 

fragilizado por deficiências sociopolíticas, mas que se transformou no país ao sul do Equador 

com o parque industrial mais desenvolvido entre todos e que colocavam o Brasil entre as 10 

maiores economias do mundo (VIZENTINI, 1999). 

Naquele momento histórico, a conjuntura internacional se caracterizava pela expansão 

da fronteira científico-tecnológica mundial com o aprofundamento do vínculo entre o 

nacionalismo e ciência e tecnologia com a instituição políticas públicas. No que tange à ciência 

e à tecnologia, o setor nuclear passa a ser identificado como uma importante variável estratégica 

e componente essencial para potencializar o desenvolvimento brasileiro. Nesse sentido, as 

Forças Armadas, com base em uma doutrina de segurança nacional, localizam a ciência e a 

tecnologia como partes integrantes do desenvolvimento do Projeto Grande Potência para o país 

(BURGOS, 1999, p. 36). 

O pensamento estratégico que moveria a adoção de medidas que estimulassem o 

desenvolvimento do setor faria com que, no futuro, o país deixasse de ser consumidor 

permanente de bens tecnológicos do exterior e produzisse internamente equipamentos 

tecnológicos para alguns setores. No governo Geisel, o setor teve seu lugar no II PND através 

da Política de Ciência e Tecnologia (PCT) que entendeu que a evolução tecnológica do país 

estava diretamente relacionada ao processo de inserção internacional dentro da visão de “Brasil  

Grande Potência” que questionava a ordem internacional estabelecida pelas grandes potências 

(MOREL, 1979, p.65). 

Na gestão do presidente Geisel, houve uma reestruturação na administração do setor 

nuclear com a transformação da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN), 

subsidiária da CNEN, em Nuclebrás (Lei 6.189/74). Entre suas principais atribuições legais, a 

CNEN deve promover a formação de cientistas, de técnicos e de especialistas nos setores 
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relativos à energia nuclear.92 A Nuclebrás, que teve o diplomata Paulo Nogueira Batista como 

primeiro presidente, torna-se, então, o principal órgão do Programa Nuclear Brasileiro.93 

A elevação do status de poder também passava diretamente pela conquista da tecnologia 

nuclear aos olhos da burocracia militar, fazendo o país ser respeitado internacionalmente e 

figurar entre as nações mais poderosas do planeta. Com isso, a política nuclear brasileira 

adquiriu maior proporção de investimentos, buscando concretizar “[...] as aspirações do Estado 

brasileiro e fazer com que o país integrasse o grupo de potências possuidoras de tecnologia 

nuclear e seu ciclo completo” (GALL, 1976, p. 31).94 

A vulnerabilidade energética era o principal argumento do governo brasileiro para 

afirmar a necessidade de se implementar um programa nuclear. Nesse sentido, face ao modelo 

econômico impetrado no país, necessitava-se de uma crescente elevação de geração de energia 

por fonte própria de fornecimento, buscando evitar o risco de desabastecimento em função da 

dependência externa do petróleo como ocorria no contexto de então. O plano econômico do 

período Geisel dedicou especial atenção ao programa nuclear, fazendo com que a energia 

nuclear figurasse entre as opções que o governo brasileiro poderia apostar para que a matriz 

energética pudesse ser ampliada. Assim, o II PND subestimou os recursos hídricos do país e 

deu “[...] destaque à utilização da energia nuclear como parte da solução do nosso provável 

déficit de geração de energia elétrica” (BURGOS, 1999, p. 60).  

Shigeaki Ueki, que atuou como ministro de Minas e Energia do governo Geisel, explicou 

que:  

 

Para se entender o Acordo Brasil-Alemanha, é preciso levar em conta a projeção 

da demanda de eletricidade na época. Mesmo em meio à crise, nunca consideramos 

a hipótese de o país deixar de crescer. Em 1973, nós tínhamos crescido 11%, ao 

ritmo chinês. Para atender a esse crescimento expressivo, a Eletrobras fez um 

planejamento decenal, onde destacava a importância de grandes obras nos setores 

hidrelétrico e termelétrico, principalmente nuclear. A própria Eletrobras indicava a 

 
92 Desde sua criação em 1956, a CNEN atuava no fomento à pesquisa e à formação de uma elite técnica capaz de 

integrar uma infraestrutura que permitisse atingir a instalação da indústria nuclear, se ocupando da manutenção de 

cursos de Engenharia Nuclear e operação dos institutos de pesquisa do setor. 
93 O então ministro da Indústria e do Comércio, Shigeaki Ueki, relata assim o motivo da escolha de Paulo Nogueira 

Batista para o cargo: “Visitei Paulo Nogueira na Alemanha, antes de me tornar ministro. Ele já estudava o programa 

nuclear alemão e me relatava a situação. Quando criamos a Nuclebrás, eu disse ao Geisel que não poderíamos 

nomear alguém que não entendesse o setor energético como um todo. Não poderia ser um barrageiro; Paulo era o 

mais capacitado para exercer essa função, era um civil, um diplomata que conhecia a parte técnica, bem como os 

meandros da política internacional. Foi inclusive embaixador do Brasil nas Nações Unidas e presidiu o Conselho 

de Segurança antes de se tornar presidente da Nuclebrás. Não concordo com os comentários de que ele era de 

difícil convivência; era muito inteligente, muito trabalhador, e fazia as colocações de uma maneira cartesiana que 

deixava o outro lado quase sem condições de responder” (UEKI, Shigeaki apud PATTI, 2014a, p. 193-194). 
94 Por ciclo nuclear completo entende-se o domínio sobre todas as seguintes etapas: prospecção de urânio, produção 

de concentrado de urânio, produção de hexafluoreto de urânio (UF6), enriquecimento de urânio, produção de pó e 

pastilha de dióxido de urânio, fabricação de combustível e reprocessamento. 
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necessidade de oito reatores. A combinação de hidreletricidade e termonuclear era 

ideal, pois garantiria a geração de energia independentemente do regime de chuvas 

(UEKI, Shigeaki apud PATTI, 2014a, p. 190). 

 

A justificativa sobre a necessidade de ampliação da oferta de energia se baseava em 

estudos técnicos com previsões sobre a demanda para as regiões Sul e Sudeste até 1990 (Plano 

90). Sob determinação da Lei no 5.899 de 5 de julho de 1973, a Eletrobras ficou encarregada de 

preparar plano contendo as diretrizes energéticas com sugestão de novas usinas nucleares, 

visando satisfazer as metas previstas pelos estudos para a complementação da produção 

hidrelétrica. O Plano 90 indicava a construção de 12 centrais nucleares até 1990 com o objetivo 

de satisfazer as crescentes demandas de energia geradas pelo setor hidrelétrico a médio e longo 

prazos (PATTI, 2013, p. 52). 

A adoção da solução energética tendo como alternativa a energia nuclear já figurava no 

horizonte desde 1971, após a conclusão do acordo com a empresa norte-americana 

Westinghouse, que concretizaria a construção da primeira usina nuclear brasileira – Angra 1. 

Ainda, a ênfase no caráter pacífico de futuras novas instalações nucleares eram constantemente 

afirmadas pelo governo, acompanhadas da devida previsão de geração energética a qual as 

usinas nucleares deveriam prover para contribuir com a infraestrutura industrial do país. O 

Livro Branco95, publicação governamental referente ao Programa Nuclear Brasileiro, 

argumentou que a decisão brasileira de realizar um importante programa nuclear de finalidades 

pacíficas fundamentou-se em avaliação cuidadosa das necessidades energéticas do país e das 

opções possíveis para satisfazê-las (BRASIL, 1977), complementando que se tratava de 

promover a energia nuclear de forma articulada aos recursos hídricos que seria “crescentemente 

preponderante em termos de eletricidade gerada” (BRASIL, 1977, p. 9). 

Além disso, outros fatores podem ser identificados como condicionantes que levaram 

ao acordo nuclear com a Alemanha Federal. Por exemplo: a evolução do programa nuclear 

argentino. A Argentina acelerou seu programa nuclear após 1955, mediante acordos assinados 

com os Estados Unidos por conta do programa Átomos para a Paz que viabilizou o 

compartilhamento de informações científicas e o treinamento de cientistas argentinos. 

Utilizando suas próprias reservas de urânio, a Argentina teve seu desenvolvimento de energia 

nuclear e, logo em 1958, o país se tornou o primeiro a operar um reator de pesquisa na América 

Latina. Em 1974, a Argentina inaugurava a primeira central nuclear – Atucha l, usina de 320 

megawatts alimentada com urânio natural – da região. Vários cientistas argentinos já haviam 

 
95 Ver ANEXO A. 
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passado por formações em centros avançados de tecnologia nuclear nos Estados Unidos e na 

Europa (GALL, 1976). 

Na Argentina, a infraestrutura mais avançada e a capacitação de pesquisadores 

argentinos treinados em instituições estrangeiras, principalmente alemães, possibilitaram maior 

êxito em seu programa nuclear apesar de frequentes crises políticas no país (OLIVEIRA, 1999). 

Assim, o desenvolvimento nuclear mais avançado da Argentina fazia parte da percepção do 

governo brasileiro que considerava temerária a inferioridade do Brasil nesse setor, e visto como 

risco à própria segurança nacional. Com isso, pode-se afirmar que a vantagem argentina na área 

nuclear alimentava preocupações geopolíticas dos militares brasileiros (ROSA, 1985, p.32). 

Outro componente que pautou a busca do governo brasileiro para conquistar a posse da 

tecnologia nuclear em sua forma completa foi a suspensão do fornecimento de combustível 

nuclear tomada pelo governo norte-americano. A decisão ocorreu na gestão do presidente 

Gerald Ford (1974-1977), que justificava tal iniciativa na incapacidade de atendimento da 

demanda de urânio enriquecido por apenas três usinas em todo o território norte-americano 

(FERNANDES, 2015). 

O anúncio de rompimentos de contratos futuros pela United States Atomic Energy 

Comission (USAEC) em 1974 fez com que o Brasil se visse na condição de refém da empresa 

norte-americana, pois a usina nuclear Angra 1, que estava em processo de implantação, 

dependia do fornecimento de urânio enriquecido para operar seu reator (WROBEL, 2000, 

p.115). O caráter monopolista exercido pelos EUA gerava instabilidade no fornecimento do 

combustível nuclear e expunha a vulnerabilidade e a dependência de muitos países em relação 

ao suprimento comercializado pelos norte-americanos, inclusive o Brasil (MEDEIROS, 2005). 

A Alemanha também foi afetada pela medida, já que também era muito dependente da 

USAEC. Assim, a incerteza do fornecimento de urânio enriquecido pelos EUA abriu caminho 

para que o Brasil e a Alemanha Federal buscassem correspondência de objetivos estratégicos 

como a conquista de autossuficiência na área nuclear, com a posse do ciclo completo do 

combustível nuclear para o Brasil, e o acesso às reservas brasileiras de urânio pela Alemanha 

Federal (GALL, 1976).96 Além disso, a prospecção de urânio em solo brasileiro era de grande 

interesse da Alemanha Federal visto que descobertas de reservas desse metal representariam 

uma fonte alternativa de combustível nuclear, uma fragilidade alemã que veio à tona com a 

crise do petróleo de 1973. Além disso, a dependência em relação às importações limitava o 

 
96 O principal jornal de Munique observou que “a parada temporária das exportações dos EUA para produtos de 

urânio deixou notavelmente clara a dependência não apenas da Alemanha Federal, mas também de todo o mundo 

ocidental do combustível americano para reatores nucleares” (GALL, 1976). 
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planejamento de extensão do programa de energia nuclear alemão devido à necessidade de 

garantir fontes do suprimento para satisfazer suas demandas energéticas (FUHRMANN, 2012). 

 

2.2 AS NEGOCIAÇÕES DE UM NOVO ACORDO PARA A ÁREA NUCLEAR 

A gestão Geisel, já no primeiro ano de governo (1974), iniciou negociações visando 

realizar um novo acordo de cooperação nuclear em melhores condições que o acordo assinado 

com os EUA em 1971, o que incluiu a condição de transferência de tecnologia não contemplada 

pelo acordo anterior. A tentativa de obter apoio em países com condição tecnológica nuclear 

mais avançada fez o governo brasileiro propagar aos possíveis interessados o desejo por 

parcerias capazes de viabilizar o programa nuclear do país em sua forma completa, visando ao 

desenvolvimento da indústria nuclear nacional (BANDEIRA, 1994). 

No mês de junho de 1974, o governo brasileiro enviou notas às embaixadas norte-

americana, alemã e francesa, solicitando a cooperação para um programa industrial de 

desenvolvimento e aplicação da tecnologia nuclear (GASPARI, 2004, p. 128). Os três países já 

mantinham acordos de cooperação nuclear com o Brasil. As empresas norte-americanas se viam 

impedidas de transferir a tecnologia de enriquecimento de urânio pela própria legislação do 

país. Já a França, apesar de manifestar desejo em participar, principalmente na etapa de 

prospecção de minerais radioativos e na indústria de componentes de reatores, não se interessou 

inicialmente pela etapa de enriquecimento de urânio, já que se via impedida de assinar um 

acordo nessas condições em razão do contrato existente com a Westinghouse, da qual dependia 

do fornecimento de licença norte-americana para atuar comercialmente (GIROTTI, 1984, p.72). 

No entanto, paralelamente às negociações com a Alemanha Federal, o presidente da 

Comissão Francesa de Energia Atômica (CEA - Commission pour l'energie atomique), André 

Giraud, esteve no Brasil e propôs colaboração em todas as etapas do ciclo nuclear, desde a 

prospecção de urânio até o domínio do ciclo do combustível. Além disso, ajustou-se para 

outubro do mesmo ano a vinda de uma expedição de geólogos franceses para a realização de 

um estudo franco-brasileiro de um ano para avaliar a viabilidade das reservas uraníferas 

brasileiras do ponto de vista técnico, econômico, industrial e financeiro. Tais negociações 

revelaram-se uma alternativa ao acordo teuto-brasileiro caso não houvesse avanço nas 

propostas de acordo defendidas pelo governo brasileiro (PATTI, 2012). 

Contudo, houve a concordância alemã de forma rápida, o que abriu espaço para a 

negociação entre o Ministério das Minas e Energia e o Ministério da Pesquisa e da Tecnologia 

da Alemanha (BATISTA, 2000). A negociação entre brasileiros e alemães já ocorria desde 

1974, após o governo dos EUA cancelar contratos futuros de enriquecimento de urânio. 
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Representantes alemães, como o secretário de Estado da área de Tecnologia, Hans Hilgar 

Haunschild; o antigo ministro da Defesa Franz Josef Strauss, conhecido por ser crítico do TNP, 

e o secretário de Estado para Assuntos Estrangeiros, Hans George Sachs, estiveram em Brasília 

como parte desses entendimentos (NUNES, 2021). As perspectivas a serem contempladas pela 

cooperação nuclear teuto-brasileira englobariam: enriquecimento de urânio; participação das 

empresas alemãs na prospecção e mineração de urânio no Brasil; fabricação de barras de 

combustível; reprocessamento de barras de combustível irradiado, e a construção de até oito 

reatores nucleares (GRAY, 2012). Assim, no período de 30 de setembro a 9 de outubro daquele 

ano, foi assinado o Protocolo de Brasília que estabeleceu as diretrizes da cooperação industrial 

na área nuclear. No fim do mesmo mês, uma comitiva brasileira embarcou para a Alemanha 

Federal, tendo realizado visitas a diversas instalações da indústria nuclear alemã, fato que se 

repetiria em fevereiro de 1975 quando se concluiu a redação final do acordo (BRANDÃO, 

2002). 

Segundo Carlos Syllus (PINTO, Carlos Syllus Martins apud PATTI, 2014a)97, “[...] o 

acordo seria feito com quem quisesse se associar a nós. Uma das prescrições desse estudo de 

viabilidade era a associação a um país que dominasse uma tecnologia, sem a qual a transferência 

tecnológica não ocorreria”. Syllus relata a suspeição sobre o Brasil como país subdesenvolvido 

e revela tentativas feitas com diferentes países, sendo a primeira delas com a norte-americana 

Westinghouse, que até se interessou, mas o Departamento de Estado dos EUA não permitia a 

transferência de tecnologia nuclear em razão do risco de proliferação, posicionamento 

semelhante adotado pela França. Por tudo isso, as atenções se voltaram para a Alemanha 

Federal. O acordo cumpria o papel de atender à expectativa depositada pelo governo que era a 

transferência de tecnologia, visando à implementação no país de uma indústria nuclear 

autônoma de fins pacíficos (BRASIL, 1977, p. 13). 

Nas negociações do acordo, ocorridas no final de outubro de 1974, participaram 

Hervásio de Carvalho (CNEN), Shigeaki Ueki ministro das Minas e Energia e seu chefe de 

gabinete, General Djalma Santos, além do diplomata Paulo Nogueira Batista (MOTTA, 2014, 

p. 125).98 Entretanto, as negociações com a Alemanha Federal foram conduzidas de forma 

 
97 O engenheiro, Carlos Syllus Martins Pinto foi um dos responsáveis pela criação da Companhia Brasileira de 

Tecnologia Nuclear (CBTN) – depois transformada na extinta Nuclebrás em 1974 – e do Instituto Brasileiro de 

Qualidade Nuclear (IBQN). Representou o Brasil na negociação do acordo nuclear com a Alemanha Ocidental. 
98 Paulo Nogueira Batista desempenhou um papel importante nas negociações atuando como ministro-conselheiro 

da embaixada brasileira da República Federal da Alemanha (RFA), período em que o chanceler Mário Gibson 

Barbosa consentiu que o diplomata conduzisse negociações nucleares. Em 1974, participou da Comissão Mista 

Teuto-Brasileira de Cooperação Econômica e da VI Reunião Especial da Assembleia Geral da ONU (CORRÊA, 

2010, p. 45-46). 
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secreta e, segundo o presidente Geisel, quem participava eram o Ministério das Relações 

Exteriores, do ponto de vista diplomático, e o das Minas e Energia (D´ARAÚJO; CASTRO, 

1997, p. 341). 

Geisel ainda enumera os motivos para os entendimentos com a Alemanha Federal e 

justifica que o fato de descender de família alemã não influenciou na decisão, alegando peso 

maior no fator de se romper com a dependência dos EUA, como já estava ocorrendo na usina 

Angra 1. 

 

Muitas pessoas podem imaginar que eu tivesse simpatia pela Alemanha porque sou 

descendente de alemães. Mas isso é uma bobagem. Nós nos orientamos para a 

Alemanha porque considerávamos que, se ao longo do tempo iríamos construir usinas 

nucleares, tínhamos que ter o ciclo completo da produção da fonte energética, isto é, 

tínhamos que produzir o urânio enriquecido. E os Estados Unidos sempre foram 

contrários a isso, sempre quiseram que o Brasil ficasse preso a eles. Na usina de Angra 

1 que já estava em construção, o suprimento da fonte energética, o urânio enriquecido, 

tinha que vir dos Estados Unidos. Eles cobrariam o preço que quisessem ou 

forneceriam ao seu arbítrio, segundo suas disponibilidades. Era uma dependência 

inadmissível para a nossa soberania (D´ARAÚJO; CASTRO, 1997, p. 339). 

 

Grande parte da literatura sobre a questão nuclear no Brasil afirma que havia temor por 

parte de Washington de que o desenvolvimento nuclear do Brasil pudesse levar a uma corrida 

armamentista com a Argentina e desestabilizar militarmente a região (PATTI, 2012; PATTI, 

2014b; SPEKTOR, 2016; PATTI, SPEKTOR, 2018). 

Geisel conduzia as negociações sem a presença de assessores militares, deixando o 

diplomata Paulo Nogueira Batista desempenhar papel de maior protagonismo na questão.99 A 

ausência de cientistas brasileiros, assim como de seu staff militar, refletiu o esforço brasileiro 

de conferir ao Itamaraty a liderança do processo, visando afastar desconfianças internacionais 

sobre os propósitos do Programa Nuclear Brasileiro (SILVA, 1969). Todavia, de acordo com 

Rex Nazaré, houve participação militar. 

 

A Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional acompanhou toda a 

negociação. Essa afirmação de que ele [Geisel] não queria militares na negociação 

tem que ser colocada de outra maneira. Ele queria deixar claro que as aplicações 

militares não estavam de maneira nenhuma sendo cogitadas (MOTTA, 2014, p. 126). 

 

 
99 A justificativa dada por Rex Nazaré para a indicação feita pelo governo Geisel foi bastante ‘diplomática’: “A 

energia nuclear no mundo nasceu junto com a diplomacia. Então, não é de estranhar que na negociação do pacote 

Brasil-Alemanha tenha havido a liderança forte de um diplomata com forte conhecimento da área econômica” 

(MOTTA, 2014, p. 125). 
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Os técnicos brasileiros que faziam parte dos institutos nucleares sequer foram 

consultados para as negociações que teve a participação de um pequeno círculo de confiança 

do núcleo palaciano. Segundo Pinguelli Rosa (1985, p. 44): 

 

O Acordo foi antes de mais nada uma obra diplomática bem-feita, convergindo 

interesses de penetração industrial da Alemanha, seguindo uma estratégia muito bem 

estruturada para ocupar espaço progressivamente no Brasil, com interesses na política 

de Brasil-potência aplicada pelos militares brasileiros. 

 

O governo alemão aprovou os termos do acordo em abril de 1975 e se comprometeu 

politicamente com a venda. Já no dia 14 de maio, a revista Veja100 repercutia a comercialização 

de reatores com a Alemanha que conduziria o Brasil a uma futura independência nuclear. 

Finalmente, no dia 27 de junho de 1975 foi assinado o acordo com o governo de Bonn “[...] que 

se comprometeu a transferir ao Brasil pelo menos oito reatores de tipo PWR, similar ao 

fornecido pelos Americanos para Angra 1 e o nuclear fuel cycle sob salvaguardas internacionais 

da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)” (GRAY, 2012). 

A República Federal da Alemanha concordou em negociar um acordo mais robusto que 

satisfizesse os interesses do governo brasileiro com a implantação de todo o ciclo de geração 

da energia nuclear que abrangia desde a pesquisa e lavra do urânio até o enriquecimento, a 

produção do elemento combustível e o reprocessamento, juntamente com a fabricação de 

reatores de potência (MONIZ BANDEIRA, 1994, p. 197). 

Dessa forma, as negociações com a Alemanha Federal representaram uma possibilidade 

concreta de viabilizar as pretensões brasileiras de independência tecnológica na área nuclear 

mediante transferência completa da tecnologia atômica. Além disso, fazia parte do pacote de 

negociações a inclusão da capacidade de reprocessamento que viabilizava condições para a 

criação de artefatos nucleares transformando o país em uma potência energética e líder na 

geopolítica regional (ESTEVES, 2018). 

Lima (1990, p. 18) analisa a estratégia nuclear através do resultado de três elementos:  

 

As características do regime de não-proliferação nuclear, particularmente as formas 

de regulação e controle adotadas pelas potências nucleares; a competição econômica 

entre os países detentores dessa tecnologia no início dos anos 70; e a prioridade 

conferida pelo regime militar brasileiro, desde 1967, aos objetivos de capacitação e 

domínio da tecnologia nuclear. 

 

 
100 O difícil ingresso no clube dos independentes. In: Revista VEJA, 14 abr. 1975.  
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Em suma, o contexto no momento das negociações é composto por um conjunto de 

elementos que contribuiu para a formação de um ambiente favorável para o governo brasileiro 

levar a cabo um projeto nuclear de grandes proporções e se ver em condições de desafiar a 

comunidade internacional e as diretrizes de Washington, em grande parte impulsionado pela 

imagem de projeção internacional que o país julgava possuir após sucessivos resultados de 

crescimento econômico anuais. 

 

 

2.3 A ASSINATURA DO ACORDO NUCLEAR COM A RFA E SEU CONTEÚDO 

O Acordo Nuclear Brasil-Alemanha entrou em vigor em 18 de novembro de 1975 depois 

de ser aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 85, de 20 de outubro de 1975.101 Antes foi 

promulgado pelo Decreto n.º 76.695, de 1º de dezembro de 1975 e publicado no Diário Oficial 

de 2 de dezembro de 1975.102 

Ajustou-se a venda para o Brasil de dois a oito reatores gigantes a um custo variável 

entre US$ 2 e US$ 8 bilhões, visando acelerar o Programa Nuclear Brasileiro e cumprir as metas 

de 10.000 megawatts na geração de eletricidade até 1990, assegurando a produção de 41 por 

cento do suprimento energético do Brasil até 2010 (GALL, 1976).103 

Os objetivos da indústria alemã em participar de um acordo de tamanha abrangência 

faziam parte de uma estratégia de conquista de mercado no setor que abria espaços para outras 

negociações e comercialização de ativos nucleares do país. Dessa forma, o acordo nuclear 

representou uma boa oportunidade para as indústrias nucleares alemãs angariarem enormes 

lucros, aumentarem a participação no mercado internacional de tecnologia nuclear e darem 

vazão à produção do país que o mercado nacional já não mais tinha capacidade de absorver 

(LOHBAUER, 2000). 

 
101 Ver: PNB 1975. 4349f. Documentos relativos ao Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica celebrado 

entre o Brasil e a Alemanha em junho de 1975, de 09/01/1975 a 1983.  Arquivo Paulo Nogueira Batista, FGV 

CPDOC, PNB pna 1975.01.09. 4349 fl. 
102 Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8519.html>. Acessado em 14 de fevereiro de 

2020. 
103 De acordo com Carlos Syllus, “[...] na verdade não assinamos um contrato de construção de oito centrais 

nucleares, isso é um equívoco que se generalizou. A programação do estudo de viabilidade previa que a 

transferência de tecnologia se efetivaria ao longo de oito centrais, mas, comercialmente, assinamos apenas os 

contratos de Angra 2 e Angra 3. Não havia um compromisso firmado com relação às outras usinas. Não assinamos 

um acordo de oito centrais. Além disso, tendo em vista a participação brasileira em Angra 2 e Angra 3, a 

participação alemã era em torno de 50%. É preciso esclarecer esse ponto” (PINTO, Carlos Syllus Martins apud 

PATTI, 2014a, p. 93). Leonam dos Santos Guimarães também afirma que não existe nenhum documento que 

confirme a contratação de 8 usinas nucleares com a Alemanha, nada que formalize isso, revelando que buscou 

documentação para comprovar tal informação ao longo de anos e jamais a encontrou. Segundo ele, trata-se de 

“uma coisa repetida que virou verdade, mas não tem evidências” (GUIMARÃES, 2021). 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8519.html
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O interesse alemão em negociar o acordo de cooperação nuclear com o Brasil também 

girava em torno da proposta prevista de obtenção do urânio brasileiro. Além do fomento à sua 

indústria e da expansão de seu comércio, a Alemanha Federal deixaria a dependência dos 

Estados Unidos em relação ao fornecimento de combustível já que ao importar o urânio 

brasileiro também poderiam enriquecê-lo (ESTEVES, 2018). O pacote negociado incluía a 

prospecção de minério e urânio – o que faria com que a Alemanha Federal tivesse acesso à parte 

das jazidas uraníferas do Brasil –, juntamente com o processo de enriquecimento do urânio, 

além da fabricação de reatores e de seus componentes (BRANDÃO, 2002).104 

O acordo refletiu os diferentes interesses de Washington, Bonn e Brasília, que 

ocupavam diferentes papeis no sistema internacional, ou seja, uma potência nuclear – os EUA 

–, um país industrializado e exportador de tecnologia nuclear – a RFA – e um país em 

desenvolvimento importador da tecnologia – o Brasil (LOHBAUER, 2000, p. 65). No caso do 

Brasil, o governo esperava realizar os seguintes objetivos: 

- o ingresso do país no ciclo do combustível nuclear, com a implementação de complexo 

destinado a obter o combustível nuclear em quantidades que atendessem às necessidades de 

programa de longo prazo para implantar centrais nucleares; 

- a assimilação e, progressivamente, a adaptação da tecnologia nuclear, com o objetivo 

de propiciar às equipes nacionais o domínio das técnicas de desenvolvimento, de produção e de 

atualização de reatores, bem como de combustíveis e materiais nucleares; 

- a aplicação de radioisótopos para a solução de importantes problemas nos campos da 

Agricultura, Medicina, Engenharia e Indústria (CONANT; GOLD, 1981, p. 232). 

A celebração do acordo entre brasileiros e alemães definiu a transferência completa de 

know-how sobre a fase de enriquecimento de urânio visando dotar o Brasil de tecnologia que 

assegurasse a autossuficiência do país na produção de combustível nuclear (ESTEVES, 

2018).105 

O acordo em si tratava diversas questões em três níveis: 1) Acordo sobre Cooperação 

no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, de governo a governo, aprovado pelo 

Congresso Nacional, a despeito da precariedade deste sob o regime militar; 2) Protocolo 

 
104 Segundo Laércio Vinhas, uma piada que se fazia na época era que “[...] a Alemanha cedeu ao Brasil uma 

tecnologia de enriquecimento que ela não sabia que funcionava e, ao mesmo tempo, o Brasil se comprometeu a 

pagar com urânio que não sabia se tinha” (VINHAS, 2020). 
105 Por ciclo do combustível nuclear, entende-se o conjunto de etapas do processo industrial que transforma o 

mineral urânio, desde quando ele é encontrado em estado natural até a sua disposição final. No Brasil, as principais 

etapas são: mineração e produção de concentrado de urânio; conversão em gás hexafluoreto de urânio; 

enriquecimento do isótopo físsil do urânio; reconversão em pó de dióxido de urânio; produção de pastilhas de 

urânio; fabricação do combustível; queima do combustível no núcleo do reator; gerenciamento e armazenamento 

de rejeitos radioativos. 
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industrial entre o Ministério das Minas e Energia do Brasil e o Ministério da Pesquisa e 

Tecnologia da República Federal Alemã (RFA); 3) Contratos entre a Nuclebrás e diferentes 

empresas alemãs, encabeçadas pela Kraftwerk Union (KWU) (Grupo Siemens) para a formação 

de joint ventures e a transferência de tecnologia e de equipamentos para o Brasil (ROSA, 1985, 

p.35). 

A partir de 1976, foram assinados em torno de 70 contratos entre empresas brasileiras e 

alemãs por meio de joint venture em diversas áreas relacionadas à transferência de tecnologia, 

contratos de financiamento e envio de equipamentos (LOHBAUER, 2000, p. 67). A formação 

dessas joint ventures consistia-se na associação entre empresas teuto-brasileiras, de forma 

temporária, com fins lucrativos na Alemanha e que mantinham a personalidade jurídica, 

fazendo com que a indústria alemã se beneficiasse com a entrada de recursos brasileiros como 

parte do processo de aquisição de capacidade tecnológica e transferência de equipamentos e 

tecnologias para o programa nuclear do Brasil (NUNES, 2021). 

Além da indústria alemã, as principais instituições financeiras da Alemanha Federal 

também se beneficiaram do acordo por ocasião do financiamento dos projetos previstos na 

comercialização da tecnologia nuclear, visto que o controle das empresas mistas criadas a partir 

do acordo era efetivamente das empresas alemãs. Dessa forma, no lugar da sonhada autonomia 

brasileira no setor, na verdade, se revelava uma submissão econômica brasileira ao capital 

privado alemão (BRANDÃO, 2002). 

A transferência de tecnologia seria viabilizada por meio de Contratos de licença, 

Contratos de Informação Técnica, Contratos de Treinamento e Contratos de Serviços em 

assistência à engenharia e à indústria nacional. O controle da qualidade dos projetos nucleares 

impactaria os padrões industriais do Brasil (GRIMBERG, 2011). 

Já sobre o modelo de reator contemplado no acordo, a opção negociada era a versão à 

água pressurizada (PWR), considerado tecnicamente o melhor e mais confiável operacional e 

economicamente. Esse modelo era utilizado pela maioria dos países para a geração de 

eletricidade, exceto pelo Canadá, pela Argentina, pelo Paquistão e pela Índia. O modelo para 

enriquecimento de urânio seria o processo de ultracentrifugação que já estava sendo 

compartilhado comercialmente pela Alemanha Federal, Grã-Bretanha e Holanda através do 

consórcio URENCO. Contudo, os dois sócios europeus no empreendimento vedaram a 

utilização do método de ultracentrifugação para enriquecimento e a Alemanha foi impedida de 

transferir essa tecnologia para o Brasil que concordou com a opção de desenvolver em conjunto 

com os alemães uma nova tecnologia chamada de jato centrífugo, utilizada até então, em escala 

laboratorial (THOMPSON-FLÔRES NETTO, 1997). 
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A Holanda consistia o maior obstáculo na transferência desse tipo de tecnologia ao 

Brasil, alegando que a não adesão do Brasil ao TNP poderia levar ao desenvolvimento de 

explosivos nucleares, e defendendo o acesso irrestrito de técnicos da AIEA às instalações 

nucleares do Brasil. Havia uma comparação entre a explosão do Brasil com a Índia e o temor 

de que Brasília poderia seguir o mesmo caminho indiano caso não fosse limitada por acordos 

de salvaguardas internacionais (ESTEVES, 2018). 

A política antinuclear holandesa mantinha severas reservas ao entendimento teuto-

brasileiro e vetou a transferência da tecnologia de enriquecimento de urânio, o que levou ao 

estabelecimento de um compromisso alemão para o desenvolvimento conjunto do método não 

comprovado denominado jet-nozzle [bico de jato] que garantiria que a transferência de 

tecnologia seria realizada através do acordo (BARLETTA, 2000).106 

Esse ponto tornou-se o mais delicado do acordo, originando muitos questionamentos e 

acusações de que o Brasil importara uma tecnologia ainda experimental sem comprovação 

concreta. O presidente da Nuclebrás, Paulo Nogueira Batista, afirmou em 1977, durante uma 

visita à Escola Superior de Guerra (ESG), que o processo de jet-nozzle foi comprovado no plano 

técnico e era suscetível de aperfeiçoamento, particularmente no que dizia respeito ao consumo 

de energia (MIROW, 1979, p. 148).107 

O físico da USP José Goldemberg opina que aceitar o jet-nozzle como substituto da 

tecnologia de ultracentrifugação foi falta de julgamento técnico-científico por parte do governo, 

que achava que esse problema seria resolvido depois (GOLDEMBERG, José apud PATTI, 

2014a, p. 99). Goldemberg, quando perguntado sobre a razão do governo brasileiro ter aceitado 

uma tecnologia ainda experimental, como era o caso da tecnologia de jato centrífugo, 

respondeu: 

 

A minha explicação é claríssima: ignorância. Os alemães ofereceram inicialmente a 

transferência de tecnologia de enriquecimento de urânio pelo método da 

ultracentrifugação. Mas os americanos barraram. O acordo com a Alemanha incluía 

várias negociações comerciais, a construção de reatores, etc. E então foi oferecida a 

tecnologia de jato centrífugo (Jet-nozzle). Eu sou um profissional dessa área, e na 

 
106 O processo do jet-nozzle [bico de jato] era uma tecnologia experimental desenvolvida no Centro de Pesquisas 

Nucleares de Karlsruhe e nos laboratórios da empresa STEAG. Apesar de ser considerada mais simples que os 

processos já existentes, a tecnologia do jet-nozzle utilizava o consumo de eletricidade equivalente a quase o dobro 

que o processo de difusão gasosa e vinte vezes mais que o processo de ultracentrifugação (BRANDÃO, 2002). 
107 Informações sobre a perspectiva da construção de uma usina de enriquecimento de urânio no Brasil, a inserção 

do país no mercado mundial, orçamento, métodos e processos de enriquecimento, além de dados sobre as políticas 

nucleares americana, alemã e francesa e sobre a possibilidade de parcerias do Brasil com outros países. Arquivo 

Paulo Nogueira Batista, FGV CPDOC, PNB pn c 1969.12.01. 3.598 fl. Disponível em: 

https://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&Pesq=Alemanha&pagfis=7320. 

Acesso em: 30 mar. 2021. 
 

https://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=ACER_PNB_PN&Pesq=Alemanha&pagfis=7320
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época achei isso curioso. Na ocasião, a discussão foi tão controvertida que uma missão 

foi enviada à Alemanha. Fomos eu, o José Israel Vargas e o Oscar Sala. Visitamos as 

instalações dos alemães, inclusive o Jet-nozzle. Eu sou um cientista de laboratório. 

Quando entrei no laboratório deles, eu falei: “Esse laboratório está abandonado, não 

é?” E era isso mesmo, estava semiabandonado. Colocamos isso no relatório para o 

presidente Geisel, mas foi completamente ignorado (GOLDEMBERG, José apud 

PATTI, 2014a, p. 99). 

 

Na opinião de Leonam Guimarães108, tratava-se de uma decisão muito arriscada em se 

negociar a compra de um tipo de tecnologia não comprovada em escala. Segundo ele: 

 

É muito fácil criticar decisões equivocadas do passado. Eu me abstenho sempre de 

fazer esses comentários, mas nesse caso foi uma decisão temerária, tomada pelo Paulo 

Nogueira. O Acordo Brasil-Alemanha previa a transferência da tecnologia de 

ultracentrifugação para o Brasil, o que não aconteceu. Na verdade, os alemães 

venderam algo que ainda estava sendo desenvolvido em laboratório. A decisão 

temerária tomada pelo Brasil foi esta: investir bilhões numa coisa que só existia como 

experiência laboratorial (GUIMARÃES, Leonam dos Santos apud PATTI, 2014a, p. 

122-123). 

 

Dessa forma, a aludida autonomia alardeada pelo governo nasceu sob o signo da 

desconfiança em sua eficácia desde o início. É nesse contexto que o Acordo Nuclear Brasil-

Alemanha está inserido, ou seja, no âmbito de uma dependência tecnológica cuja transferência 

se revestia de caráter duvidoso e incerto. 

Nesse contexto, visando preparar quadros técnicos qualificados no país para atuar nas 

usinas que seriam construídas a partir da parceria teuto-brasileira, houve a formulação do 

Programa de Recursos Humanos para o setor, o PRONUCLEAR. A celebração desse acordo 

nuclear, pela sua abrangência, teria repercussões diretas não somente nas entidades ligadas às 

atividades nucleares, como também nos órgãos produtores de ensino, mirando preparar pessoal 

para suprir as necessidades de grandes setores da indústria nuclear – de equipamentos, 

companhias de engenharia, construção e montagem – e sistema de ensino e pesquisa. O 

treinamento de brasileiros era a condição vista como primordial e necessária pelo governo para 

viabilizar a concretização da transferência de tecnologia. Essa iniciativa era considerada parte 

do esforço essencial para se produzir a emancipação tecnológica do Brasil no setor nuclear, que 

seria assegurada com o domínio dessa tecnologia pelos profissionais da área nuclear do país. O 

PRONUCLEAR é tratado mais especificamente do quarto capítulo em diante. 

 

 

 
108 Leonam dos Santos Guimarães: engenheiro naval que pertenceu à Marinha e atuou por vinte anos no Programa 

Nuclear da Marinha. Atualmente é Diretor-Presidente da Eletronuclear. 
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2.4 PRESSÃO INTERNACIONAL E INSTITUIÇÃO DE SALVAGUARDAS DE 

SEGURANÇA 

Em 1974, a Índia tornou-se o primeiro país subdesenvolvido a detonar uma explosão de 

artefato nuclear. O fato de ser um país não signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear 

(TNP), mesmo que afirmasse a conotação pacífica de sua iniciativa, indicava riscos alarmantes 

para a comunidade internacional, cujos olhos se voltaram com enorme pressão contra o Acordo 

Nuclear Brasil-RFA (LOHBAUER, 2000, p. 68). A comunidade internacional demonstrava 

preocupação com o acordo principalmente pelo fato de que as instalações de enriquecimento 

de urânio incluídas na cooperação entre Brasil e Alemanha Federal poderia potencializar um 

programa de armas (KUTCHESFAHANI, 2010). 

Dessa forma, o Brasil ditatorial e a Alemanha Federal tornaram-se alvos de críticas, 

porém, sob os olhos de ambos os países, tratava-se muito mais de uma preocupação de 

Washington que se viu atingido em seu mercado de reatores e fornecimento de tecnologia 

nuclear para o governo brasileiro (PATTI; SPEKTOR, 2018). O governo norte-americano 

reagiu ao acordo, considerando suas implicações militares e estratégicas intrínsecas à indústria 

atômica. O senador John Pastore, presidente do Joint Congressional Committee on Atomic 

Energy, proferiu violento discurso no parlamento dos EUA:109 

 

Como podemos saber se não teremos outro Fidel Castro em outro país da América 

Latina? Uma vez que isso aconteça e que ele disponha das instalações para fabricar a 

bomba, teremos mais um motivo de preocupação. Poderia concluir dizendo que, se 

este acordo for adiante neste momento e desta maneira, será um tripúdio sobre a 

Doutrina Monroe. Esse perigo em potencial está sendo criado por um aliado, em nosso 

próprio quintal, enquanto o governo dos EUA está fortemente empenhado em 

defender a Alemanha Ocidental do mesmo tipo de perigo potencial (MIROW, 1979, 

p. 43). 

 

A pressão de Washington exacerbou uma postura nacionalista em favor do acordo com 

a Alemanha Federal na qual políticos governistas e até da oposição no Congresso brasileiro 

defenderam a cooperação nuclear com os alemães, fazendo a questão nuclear assumir um 

caráter ideológico na defesa dos interesses nacionais, e tornando a questão nuclear um tema 

candente no debate público do país (WROBEL, 2000, p. 75). 

Não obstante, a escalada de divergência pode ser interpretada não somente sob esse 

ponto de vista, segundo Helmut Schmidt, chefe de governo da Alemanha Federal, tratava-se de 

uma reação de interesse comercial devido ao impacto nos negócios de grandes corporações 

 
109 Além de presidente do Comitê Conjunto do Congresso norte-americano sobre Energia Atômica, o senador agia 

como lobbyist, representando as grandes corporações do setor como a Westinghouse e a General Electric 

(BANDEIRA, 1994). 
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norte-americanas do setor como a Westinghouse e a General Electric na iminência de perderem 

sua supremacia (MONIZ BANDEIRA, 1994, p. 198-199). Segundo Saraiva Guerreiro, o 

governo alemão temia a perda de credibilidade caso sucumbisse às pressões de Washington, e 

colocaria em risco futuros acordos comercias para a venda de reatores nucleares. 

 

Acontece que os alemães nos informaram de tudo minuciosamente, com a maior 

correção. Foi talvez a primeira vez que em um assunto político, propriamente, a RFA 

disse “não” aos Estados Unidos. De outra forma, ela perderia toda a credibilidade. E 

ela pretendia transformar-se − tinha os meios técnicos para isso, e econômicos − num 

exportador de equipamento, de tecnologia nuclear e achava que, cedendo, prejudicaria 

sua credibilidade, mais adiante, junto a qualquer parceiro. Além de que criaria um 

problema com o Brasil muito sério. E não é que nós sejamos importantes para a 

Alemanha, em termos mundiais; em comparação com os Estados Unidos, não somos 

nada. Mas somos algo suficiente para que nas circunstâncias ela hesitasse 

(GUERREIRO, 2009). 

 

 O Congresso norte-americano, o governo e a mídia110 do país também reagiram com 

alarme ao que consideravam um golpe nos esforços internacionais de não proliferação liderados 

pelo Grupo de Fornecedores Nucleares (GRAY, 2012). 

Ainda no governo Ford (1974-1977), por iniciativa de Washington, formou-se o London 

Club com a participação da França, Alemanha Ocidental, Reino Unido, Canadá, União 

Soviética e EUA com o intuito de evitar a disseminação de materiais e tecnologias nucleares 

sensíveis. Durante todo o mandato de Ford, as relações diplomáticas entre o Brasil e os EUA 

permaneceram amistosas e conduzidas com bastante equilíbrio por Henry Kissinger e Azeredo 

da Silveira, apesar das ferozes críticas do congresso norte-americano contra o Acordo Nuclear 

Brasil-Alemanha Federal.111 

O sucessor de Ford na presidência dos EUA, Jimmy Carter, protagonizaria uma 

verdadeira cruzada contra o Brasil na defesa intransigente de execução de sanções contra os 

oponentes do TNP e os Estados que não aceitaram salvaguardas de escopo total (PATTI, 2012). 

A pressão internacional sobre o acordo também vinha da União Soviética que 

pressionara Bonn a não transferir tecnologia de enriquecimento e de reprocessamento para o 

Brasil (KASSENOVA, 2014). A desconfiança dos soviéticos em relação ao Brasil já ocorria 

desde 1975, ano da assinatura do acordo nuclear teuto-brasileiro. Na ocasião, a posição 

 
110 A página editorial do jornal norte-americano New York Times chamava o acordo de “loucura nuclear”, prevendo 

que a cooperação teuto-brasileira levaria a uma série de aquisições pela Argentina, Coreia do Sul, Paquistão e 

outros países, e advertia que “Se Bonn perpetrar esse pesadelo no mundo, colocará em risco três décadas de esforço 

em conquistar a alta estima de seus vizinhos e aliados” (GRAY, 2012). 
111 FORD LIBRARY. The Department of State Bulletin Volume LXXIV No. 1916 March 15, 1976.. In: Brazil 

and the United States: The Global Challenge, p. 322-326. 
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soviética foi manifestada pelo ministro das Relações Exteriores da União Soviética Andrey 

Gromyko ao Secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, externando opinião de 

que o Brasil estava no caminho da produção de armas nucleares e para tal buscava ajuda da 

Alemanha Ocidental.112 

Por ocasião de uma reunião com o presidente Geisel, o embaixador soviético no Brasil, 

Dmitri A. Jukov, em 25 de maio de 1977, afirmou que Moscou que não se opunha ao acordo 

nuclear com a Alemanha Federal e ao uso pacífico da energia atômica, mas defendia a adesão 

do Brasil ao TNP. A postura foi criticada pelo presidente brasileiro que reafirmava o 

posicionamento pelo equilíbrio de direitos e de responsabilidades entre todas as nações (PATTI, 

2012). 

O ponto mais sensível do acordo se referia às instalações de enriquecimento de urânio 

que poderia ser utilizado em um programa para a construção de armas nucleares, fato que 

provocava as maiores preocupações na comunidade internacional por conta do risco de 

proliferação após o teste nuclear da Índia em 1974 (KUTCHESFAHANI, 2010). 

Nos Estados Unidos, o congresso norte-americano editou a Lei de Energia e Não 

Proliferação em 10 de março de 1978, impondo uma série de restrições à exportação de materiais 

e de tecnologias nucleares aos países não signatários do TNP.113 Tal fato afetaria diretamente o 

Brasil, pois ele teria a recarga do combustível condicionada à aceitação das exigências de 

Washington. 

Ainda sob a administração democrata de Jimmy Carter (1977-1981), o governo 

brasileiro era visto por Washington como um Estado que representava enorme risco para a 

proliferação nuclear. Carter também endureceu as críticas contra a política de direitos humanos 

em vigor no Brasil (SPEKTOR; PATTI, 2020). Nos primeiros anos do governo Carter, houve 

a tentativa de vários emissários norte-americanos para demover o presidente brasileiro de levar 

as propostas contidas no acordo com a Alemanha em sua totalidade, pressão somente amenizada 

após o início do governo Figueiredo em 1979, período em que a relação conturbada foi superada 

por um relacionamento mais próximo e novo enquadramento nas relações entre Washington e 

Brasília (PATTI, 2012). Como afirma Mallea (2012, p. 115): 

 

 
112 FORD LIBRARY. Foreign Relations of The United States, 1969–1976, VOLUME E–14, PART 2, 

DOCUMENTS ON ARMS CONTROL AND NONPROLIFERATION, 1973–1976. Kissinger/Gromyko 

meetings in Geneva. 10-11 de July 1975. Secret. Memorandum of Conversation. Office of the Historian website. 
113 A nova legislação exigia salvaguardas de pleno alcance (full-scope) da AIEA para todos os receptores de 

material e tecnologia nuclear, tanto para membros como não membros do TNP, além de impor regras mais rígidas 

a países que recebiam assistência nuclear dos EUA (MALLEA, 2012, p. 115). 
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A Nuclear Non Proliferation Act (NNPA) [Lei de Não Proliferação Nuclear] 

estabeleceu novos critérios para as exportações nucleares dos EUA em linha com a 

política nuclear do governo Carter. A NNPA visava tornar o ciclo do combustível 

nuclear menos proliferativo, evitando tecnologias como o reprocessamento ou o uso 

de urânio altamente enriquecido no ciclo do combustível nuclear.114 

 

A resistência brasileira e sua defesa pelo cumprimento integral do acordo, qual seja, a 

transferência do ciclo do combustível nuclear completo, incluindo as etapas de enriquecimento 

do urânio e seu reprocessamento, pode ser identificada nos discursos anuais proferidos pelo 

chanceler Antônio Francisco Azeredo da Silveira. Na XXXII Sessão Ordinária da Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas em 1977, o chanceler brasileiro declarou: 

 

O Brasil é contrário a toda proliferação de armas nucleares, vertical como horizontal, 

e está disposto a participar de esforços internacionais com o objetivo de reduzir e, no 

devido tempo, eliminar as armas nucleares, bem como prevenir a sua proliferação. 

Acreditamos que o verdadeiro sentido da não proliferação é sustar a disseminação das 

armas nucleares, e não impedir a difusão da tecnologia nuclear. O acesso à tecnologia 

para os usos pacíficos da energia nuclear, atendidos os controles adequados, não deve 

estar sujeito a restrições discriminatórias (LIMA, 2018, p.99). 

 

No ano seguinte, na XXXIII Sessão Ordinária da Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas, o chanceler Azeredo da Silveira se pronunciou assim: 

 

Os obstáculos que certos países desenvolvidos procuram criar para a aquisição, pelos 

demais estados, de tecnologias indispensáveis ao desenvolvimento, inclusive a 

nuclear para fins pacíficos, são apenas um campo em que alguns países altamente 

industrializados, cientes da crescente importância econômica e política da tecnologia, 

num mundo de recursos naturais cada vez mais limitados, tentam sistematicamente 

dificultar, restringir ou impedir o acesso dos países em desenvolvimento à tecnologia 

necessária à promoção do bem-estar dos seus povos (LIMA, 2018, p.116-117). 

 

O governo norte-americano tentou dificultar a assinatura do acordo de cooperação 

nuclear entre Brasil e Alemanha Federal, e convenceu Bonn a exigir salvaguardas bilaterais na 

tecnologia transferida ao Brasil (KUTCHESFAHANI, 2010). O Brasil não se opôs à instituição 

de salvaguardas nas instalações envolvidas no acordo nuclear que fizeram parte das 

negociações, entre 1975 e 1976.115 Negociou-se, então, um acordo trilateral entre a Alemanha 

Ocidental, o Brasil e a AIEA com fiscalização sobre materiais, instalações, componentes 

 
114 No texto original, lê-se: “El Nuclear Non Proliferation Act (NNPA) estableció los nuevos criterios de las 

exportaciones nucleares de los EE.UU. en consonancia con la política nuclear del gobierno Carter. El NNPA tenía 

por objetivo hacer el ciclo de combustible nuclear menos proliferante, evitando tecnologías como reprocesamiento 

o la utilización de uranio altamente enriquecido en el ciclo de combustible nuclear” (Tradução nossa.) 
115 O tratado de salvaguardas resultante recebeu a aprovação final da Assembleia de Governadores da AIEA em 

Viena, concluído em 26 de fevereiro de 1976 (LOHBAUER, 2000, p. 68). 
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nucleares e informações tecnológicas. Essa fiscalização era mais rígida que o modelo-padrão 

utilizado no âmbito do TNP (INFCIRC/153) que proibia a utilização de material nuclear em 

“atividade militar não prescrita” (DALAQUA, 2017, p.180). As salvaguardas instituídas 

abrangeriam toda a vida útil do contrato e de todas as instalações construídas sob ele. Qualquer 

aplicação de know-how técnico adquirido dos alemães a outras instalações nucleares 

construídas no Brasil se caracterizariam como mais rigorosas que as salvaguardas exigidas pela 

AIEA, que tinham o objetivo de identificar desvios de equipamentos e materiais nucleares para 

produção de armas (GALL, 1976). O monitoramento das atividades seria realizado por 

inspeções rotineiras nas instalações abrangidas, visando assegurar que os materiais nucleares 

fossem utilizados exclusivamente para fins pacíficos (WROBEL; REDICK, 1998).116 Com isso, 

o Brasil aplicaria salvaguardas em todas as suas atividades derivadas da cooperação da 

Alemanha Ocidental, mesmo fora do TNP, situação que criava um precedente, pois se tratava 

de um país em desenvolvimento e não signatário do TNP que aderia a alguma medida de 

autocontenção em troca de assistência nuclear estrangeira, o que permitiu que “[...] as 

autoridades brasileiras e da Alemanha Ocidental argumentassem que seu acordo era, por si só, 

uma grande contribuição para o regime global de não proliferação” (SPEKTOR, PATTI, 2020, 

p. 73). 

Destaque-se o limite de alcance de tais inspeções sobre o Programa Nuclear Brasileiro 

que não se estendiam a todos os institutos de pesquisa, especialmente ao IPEN, cuja importância 

se revelou fundamental para o desenvolvimento do Programa Autônomo de Tecnologia 

Nuclear. Conhecido como Programa Paralelo, por ter sido realizado às margens do programa 

nuclear oficial, para muitos analistas ele logrou mais êxito e conseguiu melhores resultados em 

razão da falta de fiscalização internacional. Tal temática será analisada mais adiante nesta tese. 

 

 

2.5 A AUSÊNCIA DA COMUNIDADE CIENTÍFICA BRASILEIRA E A INSTAURAÇÃO 

DE NOVA CPI 

A comunidade científica, que foi “escanteada” do processo de planejamento e de decisão 

do acordo, acusava a cooperação nuclear com a Alemanha Federal de ser megalomaníaca, 

controversa e de ter um custo financeiro insuportável para um país em desenvolvimento 

 
116 Ver: PNB 1975. 4349f. Documentos relativos ao Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica celebrado 

entre o Brasil e a Alemanha em junho de 1975, de 09/01/1975 a 1983.  Arquivo Paulo Nogueira Batista, FGV 

CPDOC, PNB pna 1975.01.09. 4349 fl. Neste repositório também encontram-se documentos, sobre o Acordo entre 

o Brasil, a Alemanha e a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, para o estabelecimento de 

salvaguardas. 
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(WROBEL, 2017). Em julho de 1975, na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC), em Belo Horizonte (MG), por meio da Sociedade Brasileira de Física, a 

comunidade criticou a postura autoritária do governo brasileiro em relação ao Acordo Nuclear 

Brasil-Alemanha Federal e questionou sua validade econômico-técnica (OLIVEIRA, 1999, 

p.166). No evento, foi redigido o Manifesto de BH que defendia que os físicos deveriam 

desempenhar um papel essencial no processo a fim de assegurar o êxito do programa 

(ALMEIDA, 2015).117 

No Simpósio Nacional de Energia no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, sob 

patrocínio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Sociedade Brasileira de 

Física e do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, realizado entre 24 e 25 de outubro de 1977, 

vários físicos nucleares acusavam o governo brasileiro de não se basear em argumentos 

econômicos lógicos em prol do objetivo de transformação do país em uma potência nuclear. Os 

pontos do programa questionados foram estes: 

a) O crescimento da demanda de energia elétrica, para os 20-30 anos seguintes a 

uma taxa igual à dos últimos três anos; 

b) O esgotamento do potencial hidroelétrico da região Centro-Sul por volta de 1990; 

c) A dificuldade técnica e o alto custo da transmissão da energia hidrelétrica da 

Amazônia, onde é potencialmente abundante, até os centros consumidores; 

d) A ausência de combustíveis fósseis no país – petróleo e carvão – em quantidades 

adequadas à geração termoelétrica.118 

O cientista Joaquim Francisco de Carvalho opina que não era válido o argumento do 

governo brasileiro para a celebração do acordo com a Alemanha Federal, isto é, como forma de 

combater a crise do petróleo. Para o cientista, era inconsistente a defesa de que seria necessário 

ampliar a produção de energia nuclear como forma de progressivamente substituir a energia 

proveniente da matriz hidrelétrica, pois essa substituição de fontes elétricas não poderia ser 

realizada no setor de transportes, considerado mais crítico na infraestrutura brasileira 

(OLIVEIRA, 1999, p.152). 

Além disso, questionava-se o investimento de uma quantia bilionária na importação de 

uma tecnologia não comprovada para um programa que subestimativa o potencial hidrelétrico 

e não levava em consideração fontes alternativas como o carvão (ROSA, 1985, p.40). Os 

 
117 O documento aprovado pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) na reunião da SBPC afirmava que “[...] não 

era necessária a solução nuclear da magnitude do programa então estabelecido” (ROSA, p. 46). 
118 As exposições e debates realizados nesse simpósio foram reunidas no livro: ROSA, Luís Pinguelli (Org.). 

Energia, tecnologia e Desenvolvimento: a questão nuclear. Petrópolis: 1978. 
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críticos acusaram o governo de ter se “vendido” aos interesses estrangeiros e de ter agido 

ingenuamente ao acreditar que a tecnologia negociada pudesse, de fato, libertar o Brasil da 

dependência de fontes estrangeiras (BARLETTA, 1997). 

Entretanto, não havia unanimidade no grupo de físicos. Por exemplo: José Israel Vargas, 

secretário de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais no governo Aureliano Chaves, era favorável 

ao acordo de cooperação nuclear, representando uma minoria divergente entre os físicos 

(ROSA, 1985, p. 46). O cientista também considerava ingênuo o posicionamento de seus 

colegas, já que se tratava de uma operação de enormes proporções e importância política, o que 

justificava a exclusão da comunidade científica dos processos de planejamento e de negociação 

(ALMEIDA, 2015). 

Vargas tinha uma visão positiva do acordo por acreditar que este faria com que o 

programa nacional brasileiro saísse do imobilismo e, sendo assim, estabelecesse ações e metas 

para os anos seguintes. Ele também era a favor da falta de participação dos cientistas brasileiros 

no processo decisório, alegando que deveria ser dessa forma “[...] em razão do sigilo e da 

delicadeza que envolveu operações naquela dimensão e também por causa da dimensão 

política” (ALMEIDA, 2015). 

A ausência da participação de físicos na configuração do acordo de cooperação nuclear 

também era motivo que desagradava os cientistas da área. No entanto, Rex Nazaré, que à época 

do acordo ocupava a função de diretor-executivo da CNEN, pondera: “Eu era físico, era da 

CNEN e não fui ouvido.”119 Segundo ele, apesar de integrar a CNEN como Diretor-executivo, 

não participou nem da criação da Nuclebrás nem da tomada de decisão sobre o acordo 

(MOTTA, 2014, p. 124). 

Paulo Nogueira Batista, o ex-embaixador e presidente da Nuclebrás, rebatia as críticas 

da comunidade científica, alegando que não era função do cientista ser consultado sobre a 

transferência de tecnologia nuclear da Alemanha para o Brasil. Em entrevista concedida em 

1981 afirmou: 

 

O cientista não é, digamos assim, ele não tem o direito absoluto a ser ouvido sobre 

tudo que se faz neste país. O Programa Nuclear Brasileiro foi tomado com bases 

técnicas sólidas, com base nas informações das equipes nacionais que trabalham para 

 
119 Em 1970, Rex Nazaré passou a acumular a chefia do Laboratório de Dosimetria com a assessoria a Hervásio 

de Carvalho, o novo presidente da CNEN. A partir de 1975, assumiu, ao mesmo tempo, a coordenação do Programa 

Nacional de Formação de Recursos Humanos para o Setor Nuclear (PRONUCLEAR) e a direção-executiva da 

CNEN, antes ocupada pelo Almirante Octacílio Cunha. Rex Nazaré relata assim o convite feito pelo presidente 

Geisel para substituir o almirante no posto de diretor executivo da CNEN: “Fui a Brasília depois de ser convocado 

para uma reunião com Geisel, sem saber da proposta que o presidente me faria. O velho alemão não comentava 

com ninguém o que fazia. Fui convidado para substituir o Otacílio Cunha” (MOTTA, 2010, p. 62). 
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o governo neste setor envolvidas na avaliação do problema. Nós temos em nossos 

quadros um número de profissionais especializados em energia nuclear que é maior 

do que o de todas as entidades no Brasil que lidam com este assunto. Portanto, nós 

achamos que numérica e qualitativamente nós estamos em melhores condições de 

responder sobre a conveniência técnica da decisão.
120

 

 

Além disso, na mesma entrevista, acrescentava que o Programa Nuclear Brasileiro 

precisaria de mão de obra muito qualificada para a realização de um programa de dimensão 

industrial-tecnológica, mas que não necessitava propriamente de cientistas para conduzi-lo. 

Ainda, advertia que seria uma grande insensatez o país desperdiçar as grandes reservas de 

urânio e não mobilizar esses recursos para o desenvolvimento nacional. Em defesa do acordo, 

Nogueira Batista argumentava que esse representava a realização da tese das compensações 

específicas pela qual o Almirante Álvaro Alberto tanto lutou desde a década de 1940 (MOTTA, 

2014, p. 125). 

O vice-líder da Arena, o senador Virgílio Távora, defendia a necessidade de manter 

sigilo e censura à imprensa: “[...] para evitar ao máximo exploração e pressões por parte de 

outras nações e organizações que teriam seus interesses prejudicados” (MIROW, 1979, p. 239). 

Já o presidente Geisel posteriormente revelou sua opinião sobre os cientistas brasileiros, 

indicando que considerava desnecessária a participação desses no processo decisório: 

 

A comunidade científica brasileira tinha os seus problemas. Viviam em seus 

laboratórios em São Paulo fazendo experiências. Durante 20 ou 30 anos fizeram 

experiências e mais experiências e quase nada produziram. Talvez houvesse falta de 

objetividade, excesso de teorias. Eram sábios demais. Por outro lado, gostavam muito 

de passear no estrangeiro. Iam todos os anos a reuniões na Agência Internacional de 

Energia Nuclear em Viena, eram meses de passeio pela Europa, e, quando voltavam, 

estávamos com as mãos vazias. Acompanhei de perto essa situação quando chefiava 

a Casa Militar no governo Castelo (D’ARAÚJO; CASTRO, 1997, p. 305). 

 

Na opinião do cientista José Goldemberg, a falta de acesso a métodos comprovados do 

modelo adotado pelo acordo também era fator de crítica, aumentando a importância ou da 

participação ativa de técnicos e de cientistas brasileiros ou da contratação de uma auditoria 

independente (ALMEIDA, 2015). 

No exterior, brasileiros exilados, como o ex-deputado Márcio Moreira Alves, também 

se posicionavam contra o acordo. Na Holanda, em 1978, as críticas recaíram sobre a falta de 

debate público sobre a opção nuclear no Brasil e seus altos custos. Moreira Alves argumentava 

 
120 Entrevista do presidente da Nuclebrás, Embaixador Paulo Nogueira Batista ao programa Globo revista da TV 

Globo, no dia 1º de junho de 1981. Arquivo Paulo Nogueira Batista - CPDOC;FGV. PNB-19f. Série  Vídeos. 
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que a única justificativa do alto investimento do governo brasileiro para aquisição de tecnologia 

nuclear seria para utilizá-la com finalidade militar já que o potencial hidrelétrico brasileiro não 

havia se esgotado (DALAQUA, 2017).121 

As críticas giravam também em torno da falsa ideia de que a tecnologia nuclear pudesse 

representar alguma mudança nas relações assimétricas entre os países. Na verdade, apenas se 

renegociaram os termos da dependência, estabelecendo-se uma interdependência horizontal 

(MOREL, 1979, p.131). Na visão dos cientistas, o acordo era desfavorável para o Brasil, porque 

colocava o país em situação de dependência da Alemanha por um tempo não determinado. 

Além disso, eles afirmavam que a técnica de enriquecimento de urânio por jato-centrifugação 

negociada pelo acordo era uma tecnologia não utilizada nem mesmo pela própria fornecedora 

(KURAMOTO; APPOLONI, 2002). Por fim, a aposta do governo brasileiro em uma tecnologia 

ainda experimental era considerada demasiado arriscada pelas associações científicas que 

julgavam ser esse o ponto mais crítico do acordo (NUNES, 2020). 

A questão nuclear também foi objeto de investigação após a instalação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) aberta pelo Senado.122 Essa foi a terceira CPI da história sobre 

o tema e foi requerida em 21 de setembro de 1978 com o objetivo de investigar a concepção do 

acordo com a Alemanha e a execução do Programa Nuclear Brasileiro, avaliando se essa ação 

promoveria autonomia tecnológica no setor nuclear. A iniciativa de se convocar a CPI surgiu 

após a repercussão na imprensa brasileira de denúncias no jornal alemão Der Spiegel sobre o 

desvio de 296 milhões de dólares nas obras de Angra 2. 

Após pouco mais de dois anos de coleta de depoimentos de 39 pessoas e a realização de 

64 reuniões, a redação do relatório final foi concluída em 1981e submetido à Comissão em 

março de 1982, mas somente em maio de 1984 o relatório final de quatro mil páginas foi votado 

e aprovado (ALMEIDA, 2015).123 Segundo o relatório da CPI, as informações veiculadas pelo 

jornal alemão se revelaram improcedentes e, como ocorrera nas outras duas CPIs anteriores, 

 
121 Em 04 de março de 1978, mais de 40.000 pessoas protestaram em Almelo contra os planos para a expansão da 

URENCO na Holanda e contra o envio de urânio enriquecido para o Brasil. O protesto foi organizado por grupos 

holandeses e pelo Comitê Brasileiro, que congregava brasileiros no exílio. A data coincidiu com a viagem do 

presidente Geisel para Bonn (GIROTTI, 1984, p.101-102). 
122 O Senador Itamar Franco foi o presidente da CPI que teve como relator o senador Milton Cabral. Demais 

senadores participantes: Gilvan Rocha, Lenoir Vargas, Franco Montoro, Passos Porto, Jutahy Magalhães, João 

Lúcio e Dirceu Cardoso. 
123 A Comissão realizou 64 sessões plenárias, sendo 13 em 1978, 40 em 1979 e 11 em 1980. Desse total, 4 reuniões 

tiveram caráter secreto por decisão da maioria de seus membros que alegaram a natureza sigilosa que a pauta 

recomendava. 
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recomendaram a continuidade de esforços brasileiros em prol do desenvolvimento da 

tecnologia nuclear (FERNANDES, 2015).124 

Dessa forma, com a nova CPI instalada, o caráter controverso da política nuclear 

brasileira mais uma vez ganhava contornos de dúvidas e questionamentos que sob um contexto 

interno dava os primeiros passos em direção a uma abertura política. A questão nuclear 

reclamava novamente reflexão sobre seu desenvolvimento revelados na participação de 

diversos atores da área como cientistas, políticos e técnicos do governo. 

 

2.6 CONCLUSÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

O ambiente internacional e a conjuntura interna podem ser considerados elementos 

facilitadores que permitiram ao Brasil prosseguir no seu interesse de alcançar o domínio da 

tecnologia nuclear. Tais condicionantes forjaram um clima propício para o estabelecimento da 

cooperação nuclear entre Brasil e Alemanha Federal, dada às dimensões e abrangência do 

acordo em que a eventual execução em sua integralidade representava um grande fator de 

instabilidade no cenário internacional. 

A assinatura do acordo nuclear com a Alemanha Federal fez com que o governo 

brasileiro suportasse a grande pressão do governo norte-americano, apesar do estremecimento 

da relação Washington-Brasília, especialmente no governo Jimmy Carter. Sob a ótica dos 

governos brasileiro e alemão, o posicionamento dos Estados Unidos refletia a disputa comercial 

representado pela venda de tecnologia nuclear, camuflando interesses estratégicos e 

empresariais de fornecedores de suprimento de material nuclear. Mas o argumento formal de 

Washington também alegava desconfiança acerca dos propósitos da pretensão nuclear brasileira 

com preocupações pacifistas. 

Com relação às salvaguardas, o Brasil se comprometeu a assinar, posteriormente, outro 

acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para atuar na fiscalização dos 

projetos. O Brasil observaria os itens que permitiriam a utilização de equipamentos, tecnologia 

e combustível para fins estritamente pacíficos. Esses itens eram necessários porque o governo 

brasileiro relutava em assinar o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. Assim, a 

Junta de governadores da AIEA aprovou, em 25 de fevereiro de 1976, o texto de um acordo 

tripartite entre os governos do Brasil e da RFA e a própria AIEA.125 Esse acordo tripartite 

 
124 O Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a questão nuclear foi publicado no Diário do 

Congresso Nacional de 17 de agosto de 1982 através da Resolução nº 127/1982. 
125  Uma forte nação pacífica. In: Revista VEJA 2 jul. 1975.  
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constituiria um sistema de controle de salvaguardas que excedia as exigências de salvaguardas 

contidas no TNP. 

Nesse caso, o governo brasileiro se comprometeria formalmente a aceitar as medidas de 

segurança da AIEA para as instalações de enriquecimento, bem como o ciclo de combustível, 

e possibilitaria que as instalações nas quais todo o material fosse utilizado ou processado 

ficassem submetidas às medidas da AIEA. O estabelecimento desse instrumento garantia a 

realização de inspeções sobre as instalações nucleares a serem construídas por conta do acordo, 

entretanto, para o IPEN, que estava fora do escopo do acordo, a necessidade de se submeter às 

salvaguardas internacionais não ocorreu, facilitando o desenvolvimento de um programa 

paralelo em relação ao programa nuclear oficial, como veremos no próximo capítulo (CARPES, 

2006; GRAY, 2012; ALMEIDA. 2015; BANDARRA, 2016). 

Naquele período, a comunidade científica brasileira, reivindicou a participação e o 

debate público sobre as necessidades e as condições do acordo. As críticas iniciais se resumiram 

à viabilidade técnica e econômica de sua execução eficiente e do processo de enriquecimento 

ainda duvidoso comprado da Alemanha. A ausência de credibilidade depositada na tecnologia 

experimental que seria absorvida reacendeu as críticas da comunidade científica. Os cientistas 

cobravam mais esclarecimentos do governo, e logo as discussões se ampliaram. Assim, eles 

passaram a criticar a própria necessidade de se adotar a energia nuclear em larga escala no país 

e o próprio processo de decisão fechado e tecnocrático que levou ao acordo. A essa tensão se 

somaram as acusações de que as justificativas de falta de suprimento energético postuladas pelo 

governo eram manipulações. Naquele momento, a questão nuclear seria, mais uma vez, objeto 

de investigação parlamentar por meio de uma CPI estabelecida pelo Senado. O objetivo era 

apurar denúncias diversas sobre o Acordo de Cooperação Nuclear Brasil-Alemanha Federal de 

1975 publicadas pelo jornal alemão Der Spiegel. Porém, segundo o relatório da comissão 

parlamentar, as denúncias eram infundadas e, novamente, se recomenda a continuidade de 

investimentos para o desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. 

Ainda como parte dos investimentos, tivemos a criação do PRONUCLEAR, visando à 

preparação de recursos humanos para atuarem no setor. A previsão inicial era que esse 

programa envolvesse a formação de um número amplo de profissionais de vários níveis com o 

objetivo de assegurar a transferência da tecnologia nuclear em seu ciclo completo para o Brasil, 

conforme previsto no acordo nuclear teuto-brasileiro. A iniciativa tinha como meta, além de 

atender à demanda de pessoal necessária para a instalação de novas usinas nucleares, assegurar 

ao país autonomia tecnológica no setor nuclear, garantindo a transferência de tecnologia 
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mediante a aquisição e o domínio de know-how pelos técnicos e cientistas brasileiros formados 

e treinados por meio do programa. 
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3. A POLÍTICA NUCLEAR BRASILRA NOS GOVERNOS JOÃO FIGUEIREDO, 

JOSÉ SARNEY E FERNANDO COLLOR 

Este capítulo demonstra que, passados os primeiros anos de exaltação, principalmente 

pela ala governista, o acordo teuto-brasileiro de 1975 entrou numa fase de profundos 

questionamentos diante do horizonte de dificuldades que se apresentava para a aquisição da 

tecnologia do ciclo nuclear completo. O acordo, que tencionava dotar o Brasil de uma 

infraestrutura de tecnologia que incluísse o enriquecimento de urânio, não conseguiria cumprir 

os objetivos propostos. Naquele cenário, o grande volume de investimentos logo se tornaria 

inócuo em seu objetivo maior, qual fosse, a transformação do Brasil em detentor do ciclo 

completo do combustível nuclear. Assim, a pretensão se revelava cada vez mais frustrada, 

fazendo com que as Forças Armadas, por meios próprios, iniciassem a busca por uma tecnologia 

nuclear que correspondesse às suas expectativas de dominá-la. 

Diante desse contexto, identifica-se o surgimento do Programa Autônomo de 

Tecnologia Nuclear (PATN), também chamado de Programa Paralelo, como desdobramento 

do relativo fracasso do acordo teuto-brasileiro, consistindo numa alternativa ao programa 

nuclear oficial. O programa alternativo, principalmente o programa da Marinha, começou a 

tomar forma favorecido pelo fato de que o IPEN, principal instituto de pesquisa nuclear 

envolvido no programa, se encontrar fora das restrições de controle internacional que faziam 

parte do acordo oficial com a Alemanha. Com isso, ainda no fim do governo Geisel, o círculo 

militar presente no poder, através do Conselho de Segurança Nacional (CSN), estimulou 

estudos para o desenvolvimento da tecnologia nuclear por parte das três armas. Assim, sob as 

presidências de João Figueiredo (1979-1985) e José Sarney (1985-1990), a política nuclear 

brasileira trilhou caminho alternativo ao acordo. 

Este capítulo também aborda a política nuclear dos governos Sarney (1985-1990) e 

Collor (1990-1992). No governo Sarney, houve a instituição da Comissão Vargas em 1985 que 

elaborou relatório de avaliação da política nuclear brasileira até então; ocorreu a descoberta de 

um local que poderia ser utilizado para a realização de testes nucleares na Serra do Cachimbo 

(PA) em 1986; houve o anúncio público de Sarney de que o Brasil havia conquistado a 

tecnologia de enriquecimento de urânio com esforços inteiramente nacionais, em 1987; ocorreu 

o acidente com césio 137 em Goiás, evento que provocou a contaminação de várias pessoas 

por elemento radioativo. Como consequência do acidente, realizou-se a inserção de um 

dispositivo sobre a política nuclear brasileira na Constituição Federal de 1988. 

No governo Collor, no início da década de 1990, a política nuclear começou a ser 

modificada com a aproximação com a Argentina após o estabelecimento de acordo para a 
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instituição de salvaguardas de segurança e inspeções mútuas através do Sistema Comum de 

Controle e Prestação de Contas (SCCC) e da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e 

Controle de Materiais Nucleares (ABACC)126. Esse mesmo governo também expôs novo 

posicionamento à comunidade internacional ao defender que o Brasil renunciava a qualquer 

pretensão de desenvolvimento de armamento nuclear, mensagem reforçada ao público interno 

e externo. A questão nuclear ainda seria alvo de uma nova CPI em 1991, criada para investigar 

o Programa Paralelo e suas fontes secretas de financiamento com questionamentos sobre as 

fontes de recursos públicos utilizadas. 

 

3.1 A POLÍTICA NUCLEAR NO GOVERNO JOÃO FIGUEIREDO (1979-1985): O 

SURGIMENTO DO PROGRAMA AUTÔNOMO DE TECNOLOGIA NUCLEAR NAS 

FORÇAS ARMADAS 

No final da década de 1970, face ao crescente descrédito em relação à transferência 

tecnológica a ser obtida através da cooperação nuclear assinada com a Alemanha Federal em 

1975, as Forças Armadas iniciaram um programa alternativo para o desenvolvimento de 

tecnologia nuclear por meios próprios.127 Era o início do Programa Autônomo Brasileiro de 

Tecnologia Nuclear (PATN) gestado nos últimos dias do governo Geisel, mas concretamente 

iniciado pelo presidente Figueiredo após recomendação de seus conselheiros e ministros 

militares (BARLETTA, 1997).128 

O diplomata Luís Augusto Castro Neves, que fez parte do Conselho de Segurança 

Nacional entre 1980 e 1985, revelou que: 

 

O Programa Paralelo nasceu da percepção do Geisel de que, enfim, a transferência de 

tecnologia do programa da Alemanha não seria satisfatória, de um lado. E, de outro 

lado, não só não seria satisfatória, como poderia contaminar o esforço nacional de 

aquisição tecnológica nessa área. Então, ele criou um programa encapsulado 

(CASTRO NEVES, 2010). 

 

 

 
126 O ABACC foi criado em 1992 e dois físicos nucleares respeitados e experientes, Jorge Coll, da Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA), representando a Argentina, e Carlos Feu Alvim, professor de física, 

representando o Brasil, tornaram-se diretor e vice-diretor, respectivamente, da agência (WROBEL; REDICK, 

1998). 
127 Conforme já mencionado no capítulo 2 (p. 78-108), a busca pela elevação do status internacional do país fez 

com que a ciência e a tecnologia adquirissem novo tratamento pelo governo, principalmente a área de produção 

de energia. Assim, à busca por um programa nuclear alternativo, somaram-se outras iniciativas que visavam 

reduzir a dependência externa do Brasil e que estavam previstas no II PND, como as pesquisas para a prospecção 

de petróleo, o investimento no potencial hidrelétrico com a usina de Itaipu, o Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool), além do próprio Acordo Nuclear Brasil-Alemanha Federal assinado em 1975. 
128 Rex Nazaré, que ocupou lugar de destaque no desenvolvimento do Programa Paralelo, principalmente em seu 

período à frente da presidência da CNEN (1982-1990), afirmou que o programa autônomo foi criado pelo 

presidente Ernesto Geisel, no dia 12 de março de 1979, quando autorizou “[...] a construção da usina de 

hexafluoreto de urânio – o gás utilizado no enriquecimento de urânio” (OLIVEIRA, 1999, p. 291). 
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O governo Geisel, através da CNEN, ainda em 1978, encomendou pesquisas aos 

institutos nucleares do país – IEA-SP, IEN-RJ e IPR-MG – visando dominar o processo de 

enriquecimento de urânio. O IEA, posteriormente denominado IPEN,129 já realizava pesquisas 

sobre o desenvolvimento da tecnologia de conversão do urânio para hexafluoreto de urânio, 

UF6, tendo construído uma planta piloto para a conversão de dióxido de urânio, entregando os 

primeiros resultados ao governo.130 Por isso, coube ao IPEN, que se encontrava fora da área de 

abrangência das salvaguardas internacionais, iniciar o programa autônomo em 19 de junho de 

1979, sob a coordenação da CNEN (PATTI, 2012). 

Rex Nazaré afirmou que a produção do hexafluoreto representa simbolicamente uma 

espécie de certidão de nascimento do Programa Paralelo, pois fundamentou a sustentação 

tecnológica do programa secreto. Em suas palavras: 

 

Foi a primeira vez em que um presidente da República, que é do meu conhecimento, 

aprovou alguma coisa dando recursos para colocar alguma coisa que era um pedaço 

que fazia falta; e, qualquer que fosse o caminho que o Brasil fosse seguir, esse pedaço 

era fundamental. Então, essa aprovação foi alguma coisa que instituiu o início desse 

projeto (ALVES, 2010). 

 

O Anexo B (p. 275) trata da participação do IEA no desenvolvimento da tecnologia de 

produção industrial do UF6. O documento, de 18 de junho de 1978, se refere ao GT instalado 

na Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, cuja função era exercida pelo General 

Danilo Venturini, que foi criada segundo à Exposição de Motivos nº 008, Secreto, de 12 de 

março de 1979. 

O Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, considerado a principal liderança da 

Marinha do Brasil à frente do desenvolvimento do Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear 

(PATN), ressalta que, apesar do programa nuclear da Marinha ter se iniciado em 8 de março 

de 1979, ainda no governo Geisel, o programa se desenvolveu mesmo no governo Figueiredo. 

Ele conta que, durante um seminário no Massachusetts no Institute of Technology (MIT) em 

1977, já tinha ouvido falar do Tenente-Coronel José Alberto Albano do Amarante131 e de 

 
129 Em 16 de março de 1979, o IEA passou a ser vinculado à Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e 

Tecnologia do governo de São Paulo, recebendo a nova denominação de Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN), tornando-se uma autarquia estadual (GORDON, 2003). 
130 Segundo Rex Nazaré, “[...] o grupo de pesquisadores do IPEN trabalhou arduamente produzindo uma célula 

geradora de flúor de 100 amperes para uso laboratorial. Por fim, os pesquisadores, apresentaram a Geisel, no dia 

12 de fevereiro de 1979, uma mostra de UF6 produzida de maneira independente. Entusiasmado, o presidente 

aprovou a exposição de motivos da Secretaria do Conselho de Segurança Nacional, que autorizou a criação do 

Programa de Conversão (Procon), que teve início exatamente um mês depois, em 12 de março de 1979” (MOTTA, 

2014, p. 77). 
131 O Tenente-Coronel José Alberto Albano do Amarante faleceu de leucemia em 3 de outubro de 1981. Acredita-

se que ele tenha sido contaminado propositalmente por radiação. A reportagem do jornal Folha de São Paulo de 
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rumores de que as Forças Armadas brasileiras buscavam desenvolver novo método de 

enriquecimento de urânio. Segundo ele, “[...] o palestrante afirmou que havia sinais de que 

países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, estavam trabalhando nesse método” (SILVA, 

Othon Luiz Pinheiro da apud PATTI, 2014a, p. 158). 

O almirante relatou assim o episódio: 

 

Na época havia muitos brasileiros cursando engenharia e física no MIT. Em um 

almoço com vários brasileiros, comentei com o José Galvão, de Campinas, que 

tinha ouvido falar do projeto de separação de isótopos a laser. Ele disse que o 

comandante Amarante, da Força Aérea, havia convencido o general Geisel de que 

era necessário ter uma alternativa ao jet-nozzle. Foi tão convincente que conseguiu 

a permissão para começar um programa “paralelo” ao da Nuclebrás, única 

instituição que poderia trabalhar na área nuclear (SILVA, Othon Luiz Pinheiro da 

apud PATTI, 2014a, p. 158). 

 

Segundo o Almirante Pinheiro da Silva, o coronel Amarante, durante uma palestra, 

convenceu o presidente Geisel sobre a necessidade de se iniciar um programa de 

enriquecimento e de se produzir hexafluoreto de urânio no país, de forma paralela à Nuclebrás, 

o que seria feito em escala laboratorial no IPEN, tendo o químico Dr. Alcídio Abrão como 

coordenador do projeto. O almirante também revela que, após seu retorno, o Almirante Eduardo 

Maximiano da Fonseca132 negociou junto à Força Aérea para que ele pudesse acompanhar as 

atividades do programa de enriquecimento de urânio, tendo iniciado suas atividades em São 

José dos Campos em março de 1979 (SILVA, Othon Luiz Pinheiro da apud PATTI, 2014a). 

No ano anterior, o Almirante Pinheiro da Silva havia retornado dos EUA onde havia 

realizado mestrado em Engenharia Nuclear pelo Massachusetts no Institute of Technology 

(MIT), ainda no governo Geisel.133 Ele fora enviado ao exterior a partir do pedido do Almirante 

Eddyr Sampaio Espellet que, em 1976, quando era Diretor-Geral de Material da Marinha, esteve 

na Inglaterra para observar o processo de construção de submarinos ingleses. Ao retornar da 

viagem, foi ao Ministro da Marinha, Geraldo Azevedo Henning, prestar contas da viagem, 

solicitar uma vaga no curso de Engenharia Nuclear do MIT e pedir que se escolhesse o oficial 

 
03/08/2013 intitulada Segredos brasileiros são bisbilhotados há décadas por outros países informa sobre a atuação 

de espiões estrangeiros em busca de segredos nucleares brasileiros, inclusive com perseguição a Amarante, que 

era engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e era visto como pai da pesquisa 

nuclear no país, segundo a matéria jornalística. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2013/08/1321139-brasil-e-espionado-ha-decadas-por-diversos-

paises.shtml Acesso em: 16 jan. 2021. 
132Almirante-de-Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca que ocupou o cargo de Ministro da Marinha no 

governo Figueiredo. 
133 O Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva se formou pelo curso de Engenharia Naval da Escola Politécnica da 

USP (Poli/USP), em janeiro de 1967 e atuou como engenheiro no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) 

até 1975, antes de viajar para os EUA para o curso na área de Engenharia Nuclear no MIT (CORRÊA, 2010). 
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Pinheiro da Silva para ocupar essa vaga. Segundo o Almirante Espellet, “[...] o oficial escolhido 

teria que ter o seguinte perfil: liderança, iniciativa, entusiasmo e que se comprometesse a não 

pedir passagem para a reserva. O engenheiro naval escolhido foi o então capitão-de-corveta 

Othon Luiz Pinheiro da Silva” (CORRÊA, 2010, p. 61). 

Othon Luiz Pinheiro da Silva explica que o presidente da República assinava todas as 

idas de oficiais para o exterior, e acrescenta que inicialmente Geisel não autorizou sua ida, pois 

acreditava que poderia atrapalhar o Programa Nuclear Brasileiro. No entanto, após a redação 

de uma justificativa em que se colocava como principal argumento o desconhecimento sobre o 

impacto que poderia ter “[...] vinda de fora de navios de propulsão nuclear”, o presidente 

aprovou sua ida para o MIT (SILVA, Othon Luiz Pinheiro da apud PATTI, 2014a, p. 156). 

Após seu retorno ao país, e a pedido do Diretor Geral de Material da Marinha, o 

Almirante Maximiano da Fonseca, Pinheiro da Silva elaborou um relatório relacionado ao 

desenvolvimento de um programa nuclear e à criação de um projeto de construção de um 

submarino de propulsão nuclear que chegou ao Ministro Henning (CORRÊA, 2010, p. 62)134. 

De acordo com o Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, no final dos anos 1970: 

 

A Marinha do Brasil (MB) identificou a necessidade de se operar com submarinos de 

propulsão nuclear, uma vez que estes são vetores com grande poder de dissuasão e 

vantagem tática, em função de seu alto poder de discrição (pode operar muito tempo 

submerso, dificultando sua detecção por forças aeronavais de superfície). Por causa 

da grande densidade de energia de seu reator nuclear, além de gerar oxigênio para 

sua tripulação, o submarino nuclear pode manter altas velocidades durante muito 

tempo, permitindo-se patrulhar grandes extensões de mar territorial (SILVA; 

MARQUES, 2006). 

 

Por outro lado, Rex Nazaré Alves afirmou que o Programa Autônomo de Tecnologia 

Nuclear (PATN) tinha como principal objetivo desenvolver a utilização da energia nuclear em 

todas as formas de aplicação pacífica, “[...] com aquisição de competência nacional autônoma, 

indispensável às aplicações pacíficas da energia nuclear, de forma coerente com as necessidades 

 
134 O relatório do comandante Othon foi aprovado em reunião do almirantado ocorrida em dezembro de 1978, que 

definiu o início das atividades da Marinha na área nuclear. Entretanto, em janeiro de 1979, os ministros da 

Marinha e da Aeronáutica, respectivamente, Almirante Maximiano e Brigadeiro Joelmir Campos de Araripe 

Macedo, transferiram Othon para o Centro Técnico Aeroespacial (CTA) em São José dos Campos, com a 

finalidade de participar do programa de enriquecimento isotópico por laser executado pela Aeronáutica. Poucos 

meses depois, em meados do mesmo ano, o Almirante Othon produziu outro relatório que foi enviado ao Estado 

Maior da Armada (EMA) “[...] concluindo que o enriquecimento isotópico não seria viável para os objetivos de 

produzir urânio enriquecido em grandes quantidades num prazo aproximado de dez anos. Para ele, o 

enriquecimento de urânio por meio de ultracentrifugação era a melhor opção [...] O projeto de enriquecimento de 

urânio estava subordinado ao EMA, que deu a autorização para contatar todas as instituições necessárias para 

viabilizar o projeto de enriquecimento por meio de ultracentrifugação” (CORRÊA, 2010, p. 75). 
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nacionais” (ALVES, 1987).135 Segundo ele, a estratégia do programa se baseava em ação 

coordenada e otimizada dos recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis no país, e 

acrescentou que: 

 

As necessidades nacionais, confrontadas com as dificuldades existentes para seu 

atendimento, tornam imprescindível viabilizar o desenvolvimento de uma 

competência nacional autônoma, aumentando a capacidade de aproveitar os nossos 

recursos humanos e materiais em benefício da sociedade brasileira. (ALVES, 1987). 

 

A decisão pelo esforço em empreender um projeto alternativo ao programa nuclear 

oficial se baseou nas dúvidas que pairavam sobre a efetividade do tipo de tecnologia contratada 

através do acordo nuclear assinado com a Alemanha Federal em 1975. Na visão das Forças 

Armadas, o “Acordo do século” havia fracassado em seu objetivo de garantir autossuficiência 

nuclear para o país, justificando, portanto, a decisão de se investir em um programa nuclear 

alternativo fora da estrutura do programa nuclear oficial (LIMA, 2013). Com isso, as três Forças 

Armadas, sob a supervisão atenta do CSN e da Presidência da República iniciaram o programa 

nuclear autônomo que pretendia “[...] desenvolver a capacidade nacional para o amplo uso da 

energia nuclear, incluindo também a propulsão naval e a produção de dispositivos nucleares 

pacíficos” (PATTI, 2012, p. 203).136 

A conclusão por parte do alto estamento militar é que se deveria iniciar um projeto 

nuclear paralelo ao da Nuclebrás, já que este não apresentava garantias concretas de fazer o 

Brasil conquistar autonomia nuclear tecnológica (BARLETTA, 1997). Outros fatores 

influenciaram a emergência de um programa nuclear alternativo ao oficial, tais como as 

dificuldades de fornecimento do combustível nuclear pela URENCO, a alta nos custos do 

acordo nuclear assinado com a Alemanha Federal e o aumento da oposição interna ao acordo, 

a qual criticava as fragilidades da parceria com a Alemanha Federal (PATTI, 2012). Some-se a 

esses fatores a crise fiscal pela qual passava o país no início da década de 1980, causadora da 

desaceleração no nível de investimentos no programa e da revisão das metas do acordo 

(WROBEL, 2000). 

Leonam dos Santos Guimarães acredita que a formulação do Programa Paralelo ocupou 

o vácuo deixado pela frustração das expectativas depositadas sobre o programa nuclear oficial 

 
135 ALVES, Rex Nazaré (1987). Programa nuclear brasileiro. Apresentado na subcomissão dos direitos políticos, 

os direitos coletivos e garantias da comissão da soberania e dos direitos e garantias do homem e da mulher da 

Assembleia Constituinte em 06/05/1987. 
136 Segundo Wrobel (2000, p. 79), “[...] a presença das Forças Armadas na área nuclear é historicamente 

compreensível e mesmo viável no contexto brasileiro, porque a área nuclear representou a quintessência mesma 

da união entre avanço tecnológico e questões de segurança nacional”. 
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e, de certa forma, contribuiu para uma continuidade do processo de desenvolvimento do país 

na área. Segundo ele: “Se [sic] depositou muita esperança no Acordo por uma série de razões, 

esperanças que não se consolidaram e o Programa da Marinha veio para continuar, vamos dizer 

assim, carregando a tocha do fogo nuclear”. Em sua opinião: “Se não tivesse havido o Programa 

da Marinha, talvez o tema nuclear teria se esvaído no Brasil ou não estaríamos numa condição 

que estamos hoje em termos tecnológicos”.137 

Rex Nazaré considera que, naquele momento, o país já possuía condições mínimas para 

iniciar um programa nuclear autônomo: 

 

Havia uma mão de obra altamente qualificada, formada nos anos anteriores nos 

quadros da CNEN e dos seus institutos, além da presença de engenheiros também 

muito qualificados na área tecnológica das três Forças Armadas, embora em número 

reduzido [...] O mais importante é que havia a firme decisão do governo de criar uma 

posição nacional privilegiada na área nuclear (MOTTA, 2014, p. 83-84). 

 

Além disso, Rex Nazaré ressalta a importância do Conselho de Segurança Nacional 

(CSN) em todo o processo de desenvolvimento do Programa Paralelo que representava todo o 

respaldo governamental e da alta cúpula militar sobre a condução do programa: 

 

A CNEN desempenhou um papel monstruoso. Por quê? Porque a CNEN era o grande 

reservatório, junto com os institutos, dos recursos humanos que tinham competência 

no setor nuclear na época (...). E isso é tanto real, que os estudos que permitiram sair 

para o 12 de março de 79, assinado pelo Geisel, foram também na Secretaria Geral do 

Conselho (ALVES, 2010). 

 

Rex Nazaré menciona que as atividades nucleares sempre tiveram a supervisão direta 

ou indireta da Secretaria do Conselho de Segurança Nacional que passou a ter uma atuação 

mais intensa a partir de 1978 em virtude da necessidade de se tomarem decisões mais rápidas 

para “[...] estabelecer uma estratégia nacional integrada, que permitisse ao país superar as 

dificuldades econômicas decorrentes da crise do petróleo” (MOTTA, 20114, p. 84). 138 

O programa ficou sob a coordenação da CNEN que desejava viabilizar para o país o 

domínio sobre o ciclo do combustível nuclear, principalmente a metodologia de enriquecimento 

de urânio, permitindo ao Brasil explorar as grandes reservas uraníferas do país e reduzir ou 

mesmo acabar com a dependência externa no setor. Assim, Exército, Marinha e Aeronáutica 

 
137 GUIMARÃES, Leonam dos Santos. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

22 abr. 2021. 
138 A Secretaria do Conselho de Segurança Nacional era dividida em quatro sessões: Política (S1); Econômica 

(S2); Psicossocial (S3) e Militar (S4). Rex Nazaré atuou como consultor das atividades da S1, onde se localizava 

a área nuclear (MOTTA,2014). 
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seguiram caminhos diferentes em busca do desenvolvimento da tecnologia nuclear. O Exército 

não tinha como objetivo o enriquecimento de urânio, mas sim desenvolver um reator de grafite 

que pudesse ser usado para produzir plutônio. Já a Marinha do Brasil139, que chegou a iniciar 

esforços conjuntos com a Força Aérea, buscou garantir uma fonte confiável de combustível 

para submarinos com propulsão nuclear, enquanto a Força Aérea tencionava o desenvolvimento 

de uma fonte de alimentação para satélites (BARLETTA, 1997). 

O Exército Brasileiro criou o projeto Atlântico, visando desenvolver reatores naturais 

de urânio e utilizando grafite como moderador (PATTI, 2012). Assim, através do Instituto de 

Projetos Especiais do Exército (IPE) do Centro Tecnológico do Exército (CETEX), localizado 

em Guaratiba (RJ), perseguiu o desenvolvimento de um reator de pesquisa em grafite 

(BARLETTA, 1997). As ações de pesquisa se iniciaram em 1982 e giravam em torno de dois 

objetivos: “[...] projetar e construir um reator, denominado Reator Experimental de Irradiação 

(REI), e fabricar grafite nuclearmente pura para esse reator” (OLIVEIRA, 1999, p. 332). 

De acordo com o Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, o programa nuclear liderado 

pelo Exército não teria possibilidade de se tornar bem sucedido por conta da escolha do reator 

a grafite. Para ele: 

 

Tínhamos que colocar o Exército para equilibrar o sistema, mas houve uma insistência 

em continuar em um tipo de reator que não tinha o menor sentido, porque era o reator 

a grafite. Infelizmente, o Rex manteve aquilo. Nossa proposição era que se trabalhasse 

no fechamento do ciclo – na parte de reprocessamento – porque resolveria o problema 

de rejeito. O Exército tem engenheiros químicos formidáveis, e nós não fizemos nada 

de reprocessamento; não podíamos deixar essa parte para o futuro. O reator a gás 

grafite de nada adiantava, nem como objetivo estratégico; era fora de época, foi um 

gasto desnecessário e tecnicamente sem sentido (SILVA, Othon Luiz Pinheiro da 

apud PATTI, 2014a, p. 166). 

 

Já o programa desenvolvido pela Força Aérea tinha como base o Instituto de Estudos 

Avançados (IEAv), no Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), localizado em São José dos 

Campos (SP). Havia um grupo formado por cientistas militares e civis que conduziam 

experiências em física nuclear avançada, principalmente sobre o método a laser para enriquecer 

urânio (WROBEL, 2017, p. 294), juntamente com pesquisas sobre células de combustível 

nuclear para uso em satélites, tecnologia de reatores de reprodutor rápido e o desenvolvimento 

de explosivos nucleares pacíficos (BARLETTA, 1997). 

 
139 Segundo Wrobel (2017, p. 292), o projeto de construção de submarinos nucleares era planejado pela Marinha 

há muito tempo e foi iniciado com o envio de Pinheiro da Silva ao exterior. 
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Na Marinha do Brasil, a adoção de uma política de indução a um programa de 

investimentos na área nuclear tinha como objetivo obter tecnologia de forma autônoma, visando 

alcançar a capacidade plena de desenvolvimento de submarinos movido à energia nuclear 

(WROBEL, 2017, p. 298). Dessa forma, foi criado o programa secreto da Marinha chamado 

Chalana que se desmembrava em dois projetos: Projeto Ciclone, com o objetivo de desenvolver 

o ciclo do combustível nuclear, e o Projeto Remo, visando desenvolver a propulsão nuclear para 

submarino (FILHO, 2011). 

O modus operandi dos projetos em cada uma das três Forças apresentava variações, 

tendo o Exército e a Força Aérea desenvolvido suas pesquisas de forma isolada e sem 

participação civil. A Marinha, ao contrário, contava com a experiência civil e o envio de 

estudantes para o exterior e por meio de cursos na Universidade de São Paulo (BARLETTA, 

1997).140 Nesse sentido, alguns pesquisadores foram recrutados para participar do projeto 

conjunto com a Marinha e contratados para se envolverem na usina de enriquecimento de urânio 

(GORDON, 2003, p. 163). 

Entretanto, a avaliação feita por Leonam Guimarães é que das três armas envolvidas no 

processo de se viabilizar um programa nuclear autônomo, somente a Marinha, como se 

constatou posteriormente, percorreu o caminho certo para alcançar esse objetivo, ao contrário 

do Exército e da Aeronáutica. Segundo ele: 

 

O problema é que a da Marinha deu certo, mas as do Exército e da Aeronáutica não. 

Os dois apostaram em cavalos errados. A Aeronáutica apostou no enriquecimento a 

laser, aliás uma decisão bastante lógica naquele momento. 

Havia uma expectativa enorme de que o enriquecimento a laser ia tornar obsoletas as 

outras tecnologias, o que não aconteceu, mas na época não dava para adivinhar o 

futuro. Isso foi diferente da decisão do Nogueira Batista, de investir na construção de 

uma enorme instalação industrial, com base em algo que só tinha tido resultado em 

laboratório. São coisas diferentes. Já o Exército partiu para fazer um reator de grafite-

gás, uma coisa que evidentemente não se sustentava. E a Marinha – em especial o 

Othon – apostou no cavalo certo, que foi a ultracentrifugação (GUIMARÃES, 

Leonam dos Santos apud PATTI, 2014a, p. 123). 

 

 
140 Em suma, os projetos desenvolvidos pelas três Forças Armadas eram: Ministério da Marinha - desenvolver a 

tecnologia de enriquecimento de urânio, por ultracentrifugação e construir a usina de demonstração de viabilidade 

industrial e construir o submarino nuclear; Ministério do Exército - construir o reator de pesquisa de pequeno 

porte, potência de 2 a 3 MW, com urânio natural e grafite, visando ao domínio da tecnologia de reatores 

refrigerados a gás; desenvolver a tecnologia de produção de grafite nuclearmente pura, com insumos nacionais, 

objetivando a fabricação de moderadores para reatores a urânio natural; Ministério da Aeronáutica - desenvolver 

a tecnologia do programa atômico de enriquecimento de urânio a laser; desenvolver a tecnologia do processo 

molecular de enriquecimento de urânio a laser; desenvolver a tecnologia de lasers; desenvolver a tecnologia de 

aceleradores lineares de elétrons; desenvolver a tecnologia de reatores rápido e desenvolver a tecnologia de 

produção de urânio metálico (OLIVEIRA, 1999, p. 289-290). 
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Dessa forma, o programa nuclear liderado pela Marinha, que tinha como objetivo a 

construção de um submarino de propulsão nuclear, alcançaria o êxito inicialmente pretendido 

que era dominar a tecnologia de enriquecimento de urânio, ao contrário do programa nuclear 

oficial, como veremos mais à frente. 

 

3.1.1 O Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear da Marinha 

A Marinha desempenhou uma postura mais protagônica e bem-sucedida na criação e no 

desenvolvimento do PATN, planejando a construção de reatores nucleares para utilização em 

submarinos. Leonam Guimarães dos Santos, que participou do Programa Paralelo a partir de 

1986, explica que na Marinha havia dois processos simultâneos: 

 

De um lado, o chamado Programa Paralelo, secreto, de desenvolvimento de tecnologia 

nuclear no Brasil; de outro, o contrato que em 1982 a Marinha brasileira assinou com 

o consórcio alemão Ferrostaal/Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW) para a 

construção dos submarinos classe Tupi. Na Marinha falava-se muito em submarino, 

independentemente da questão nuclear. A Marinha precisava trocar os submarinos 

velhos, que eram ainda aqueles da Segunda Guerra. Então, eles estavam implantando 

essa infraestrutura de construção de submarinos no arsenal (GUIMARÃES, Leonam 

dos Santos apud PATTI, 2014a, p. 120).141 

 

Leonam Guimarães também reforça essa importância estratégica dos submarinos de 

propulsão nuclear, que permite se posicionar de maneira muito mais vantajosa contra o 

oponente que está provido somente com submarinos convencionais, e exemplifica a condição 

da Argentina em relação à Inglaterra na Guerra das Malvinas em 1982. Segundo ele: 

 

O submarino nuclear garante a hegemonia marítima. Por exemplo, podemos citar o 

que aconteceu na Guerra das Malvinas. Quando eclodiu o conflito, a primeira coisa 

que os ingleses fizeram foi deslocar para lá dois submarinos nucleares e decretar zona 

de exclusão. O primeiro navio argentino que tentou atravessar a zona de exclusão foi 

afundado. Nesse momento acabou a Marinha argentina. O combustível nuclear dá 

maior autonomia ao submarino e permite o estabelecimento de uma zona de exclusão 

enorme (GUIMARÃES, Leonam dos Santos apud PATTI, 2014a, p. 124). 

 

O início dos planos de execução para a realização dessa ambição ocorreu após a 

aprovação pelo Ministério da Marinha em dezembro de 1978, da proposta específica que tinha 

 
141 Segundo Leonam Guimarães, desde o fim da década de 1970, ou seja, anteriormente à Guerra das Malvinas, a 

Marinha planejava a substituição dos submarinos e a aquisição girou em torno de dois concorrentes: os alemães e 

os franceses, com a opção recaindo sobre os alemães (GUIMARÃES, Leonam dos Santos apud PATTI, 2014a). 

Ainda de acordo com o engenheiro da Marinha: “[...] acordo nuclear Brasil-Alemanha é de 1975. A discussão na 

Marinha sobre a substituição dos submarinos aconteceu logo depois. Ela foi feita nesse contexto. Mas eu nunca vi 

nenhuma ligação do que a gente fazia com o acordo. Pelo contrário, eu via uma segregação total” (PATTI, 2011, 

p. 120). 
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base no relatório produzido pelo então Tenente-Coronel Othon Luiz Pinheiro da Silva, que 

havia retornado dos Estados Unidos, após cursar pós-graduação em engenharia nuclear 

(BARLETTA, 1997). Pinheiro da Silva obteve autorização do Ministério da Marinha para 

formar uma equipe de pesquisadores após sustentar justificativas sobre a inoperância do acordo 

teuto-brasileiro. Com isso, originou-se um grupo de pesquisa visando ao desenvolvimento da 

tecnologia para o enriquecimento de urânio de forma independente da cooperação com a 

Alemanha Federal e fora das salvaguardas internacionais (CARPES, 2006, p. 93). Com apoio 

governamental e a partir de um pequeno grupo de engenheiros e cientistas do IPEN142, o único 

instituto de pesquisa nuclear fora da jurisdição da Nuclebrás, ou seja, fora do sistema de 

salvaguardas da AIEA, iniciou-se o Programa Nuclear Paralelo ou “autônomo” (WROBEL, 

2017). 

O fato de o IPEN não participar do programa nuclear Brasil-Alemanha e, por isso, não 

estar sujeito às salvaguardas de segurança determinadas pelo acordo de 1975, foi um dos 

motivos que muito condicionou a emergência do Programa Paralelo. Os alemães não 

autorizavam seus pesquisadores a visitarem o IPEN por estarem fora das salvaguardas do 

acordo. Laércio Vinhas informa que os pesquisadores alemães tinham orientação de não ir ao 

IPEN porque não estava no guarda-chuva do acordo de salvaguardas e acrescenta que: 

 

Só muito tempo depois o pessoal do IPEN pôde participar de algumas atividades do 

Acordo. Por exemplo, eu fiz um estágio na Alemanha [...] na “umbrela” do acordo, 

mas “praticamente do Acordo até 77, 78 não teve nada do IPEN com a Alemanha. Em 

77, 78 o IPEN começou a mandar gente pra Alemanha pra fazer ou tese de Doutorado 

ou Doutorado sanduíche que a parte acadêmica era feita no IPEN e a parte 

experimental em Karlsuhe, principalmente, uma parte foi no Max Planck” (VINHAS, 

2020). 

 

O diretor do IPEN, Dr. Romulo Ribeiro Pieroni, os pesquisadores e os técnicos civis 

que trabalhavam no centro de pesquisa se opuseram ao acordo com a Alemanha Ocidental e 

favoreceram o desenvolvimento do programa nuclear autônomo (BARLETTA, 1997). Na 

interpretação de Ana Maria P. L. Gordon, sobre o IPEN, “[...] o Instituto não quis participar do 

acordo com a Alemanha, pois estava desenvolvendo a tecnologia do ciclo do combustível 

independentemente” (GORDON, 2003, p. 391-92). 

 
142 A criação do IPEN ocorreu em agosto de 1956 (Decreto Federal nº 39.872 de 31/08/1956) sob a denominação 

Instituto de Energia Atômica (IEA). A missão do instituto é de realizar pesquisa na área nuclear e foi criado a 

partir de uma parceria entre a USP e o CNPq, que envolveu a instalação de um reator nuclear de pesquisas em São 

Paulo, o reator nuclear IEA R1, inaugurado em 1958, tornando-se o primeiro reator a operar no Hemisfério Sul, a 

partir do programa Átomos para a Paz, proposto em 1953, pelo presidente norte-americano Dwight Eisenhower 

(LINARDI, 2016). 
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A Marinha do Brasil e a USP, universidade onde se encontrava o IPEN, já mantinham 

uma relação de proximidade institucional por conta da formação de seus engenheiros ser 

realizada na instituição universitária de São Paulo desde a década de 1950. Leonam Guimarães 

chama atenção para essa questão: 

 

Diferentemente do Exército e da Força Aérea que criaram universidades no Brasil, o 

IME e o ITA, por uma série de razões, a Marinha optou no final da década de 50 por 

fazer um convênio com a USP e criou na Escola Politécnica da USP um departamento 

de Engenharia Naval.143 

 

Já havia ligação entre a força militar e a universidade pelo menos desde a Segunda 

Guerra Mundial. O desenvolvimento de sonares se iniciou com os trabalhos do Instituto de 

Física da USP, além da formação da maior parte dos oficiais engenheiros na Escola Politécnica 

da universidade. As duas instituições mantinham parceria desde 1956 com a finalidade de 

estabelecer um curso de engenharia de construção naval no âmbito da universidade, a fim de 

atender as duas demandas governamentais da época: “[...] formar engenheiros navais para 

desenvolver e consolidar uma cultura tecnológica que estimulasse a indústria naval brasileira e 

garantir ao Brasil autonomia no campo industrial, tanto do ponto de vista civil quanto do 

militar” (CORRÊA, 2010, p. 77). 

O IPEN, então vinculado à USP, mediante convênio entre o Ministério das Minas e 

Energia e o governo do Estado de São Paulo, ainda na década de 1970, já iniciara projeto 

liderado pelo Dr. Alcídio Abrão visando à produção de UF6. Em 1981, um novo convênio foi 

celebrado com o Ministério da Marinha que definiu a participação do IPEN “[...] no programa 

de desenvolvimento da tecnologia de propulsão nuclear, incluindo tecnologias de 

enriquecimento de urânio por ultracentrifugação. Esse convênio também previa a cessão de 

uma área para uso de uma unidade da Marinha do Brasil” (LINARDI, 2016, p. 35). 

Laércio Vinhas lembra que o Programa Paralelo foi composto por uma equipe híbrida, 

com vários engenheiros formados na Politécnica e pesquisadores do IPEN envolvidos na área. 

Um dos fatos que influenciaram o envolvimento do IPEN no Programa Paralelo era a qualidade 

das pesquisas desenvolvidas no instituto, algo que já despertava a atenção da Marinha em sua 

ambição de iniciar o projeto nuclear de forma autônoma. Vinhas acrescentou que: “O IPEN, 

tinha um programa autônomo, um programa próprio, não vou chamar de autônomo ‘pra’ não 

 
143 GUIMARÃES, Leonam dos Santos. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

22 abr. 2021. 
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fazer confusão com o outro, tinha um programa que ‘tava’ indo muito bem com a parte de 

purificação de urânio, fazendo pó, pastilha para o IPEN” (VINHAS, 2020). 

A associação entre a Marinha do Brasil e o IPEN originou o Projeto Conversão (Procon), 

visando ao aprofundamento das pesquisas que já existiam no instituto antes mesmo do Acordo 

com a Alemanha Federal de 1975.144 Embora exista pouca documentação disponível para 

avaliar a associação entre o IPEN e a Marinha, é inegável a qualidade do quadro de 

pesquisadores, comprovada pelas publicações no campo e êxito em áreas como física médica, 

proteção radiológica, supervisão radiológica na indústria. Esses foram considerados índices da 

competência da instituição entre os militares da Marinha à frente do programa paralelo 

(GORDON, 2003, p. 162).145 

O Almirante Othon Pinheiro Silva, que geriu o projeto de construção do submarino com 

propulsão nuclear, afirmava a confiança na capacidade do IPEN. Em suas palavras: “O que nós 

encontramos no IPEN, naquela época, foi a crença nas possibilidades, e esta crença é endêmica. 

[...] Tinha gente muito boa, com muita capacidade que depois, mesmo que a fabricação tivesse 

saído dali eles continuariam no programa” (GORDON, 2003, p. 189). 

José Goldemberg acredita que o IPEN foi escolhido pela Marinha para o 

desenvolvimento do Programa Paralelo porque era onde estavam os técnicos que entendiam do 

assunto, habilidade importante para a construção dos materiais de que ele precisava para o 

enriquecimento de urânio (GOLDEMBERG, José apud PATTI, 2014a, p. 103). Leonam dos 

Santos Guimarães opina que quando o Almirante Othon iniciou o Programa Paralelo da 

Marinha, havia um grupo mínimo de pessoas que foi crescendo e ganhando peso e que, 

posteriormente, começou a incorporar parcelas grandes do IPEN (GUIMARÃES, Leonam dos 

Santos apud PATTI, 2014a, p. 120). Segundo o Almirante Othon, o avanço rápido das pesquisas 

no IPEN agregou credibilidade e valorização do programa alternativo junto aos oficiais, 

inclusive a ponto de influenciar a substituição do presidente da CNEN. 

 

Fatos valem mais do que opiniões, e em 4 de setembro de 1982 tínhamos um fato: 

nós enriquecemos pela primeira vez. Foi então que passei a explorar esse fato 

politicamente. Estávamos clandestinos na Cnen, e, ao mesmo tempo, havia alguém 

em quem confiávamos: nesse momento cobrei do CSN a troca do presidente da Cnen. 

Saiu o Hervásio e entrou o Rex Nazaré. Note o seguinte: o Rex foi nomeado em 

outubro de 1982, um mês depois de o enriquecimento ter sido divulgado internamente 

(SILVA, Othon Luiz Pinheiro da apud PATTI, 2014a, p. 163). 

 
144 Segundo Rex Nazaré, “[...] no ano da criação do Procon, a Argentina era o único país da América do Sul que 

já produzia em pequena escala o UF6, de forma sigilosa” (MOTTA, 2014, p. 80). 
145 O acompanhamento das realizações do Instituto pela Marinha já ocorria há algum tempo e cartas trocadas entre 

com pesquisadores do IEA/IPEN revelam que uma eventual parceria já estava no radar da Marinha (GORDON, 

2003, p. 397). 
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Por sua vez, Rex Nazaré explica como ocorreu sua nomeação como presidente da 

CNEN: no dia 4 de setembro de 1982, ele recebeu uma ligação telefônica do presidente 

Figueiredo na qual o chefe de Estado informava que havia decidido pela substituição de 

Hervásio de Carvalho na presidência da CNEN.146 Segundo Rex Nazaré: 

 

O diálogo foi curto e grosso. Figueiredo afirmava que fatos de importância para o 

Brasil obrigaram ele [sic] a demitir Hervásio da presidência da CNEN, ao mesmo 

tempo em que tinha se decidido pela minha nomeação para o cargo. Ele ainda 

informou que já tinha encaminhado a publicação do fato para o Diário Oficial 

(MOTTA, 2014, p. 99). 

 

O Almirante Maximiano da Fonseca, ministro da Marinha no governo Figueiredo, em 

depoimento à CPI em 1991, declarou que o papel da CNEN e, principalmente, a participação 

de Rex Nazaré foram decisivas no Programa Autônomo da Marinha: 

 

Em setembro de 1979, o Dr. Rex Nazaré Alves, um dos diretores-executivos da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, tomou conhecimento e deu seu apoio pessoal 

ao processo de ultracentrifugação. Em novembro de 1979, foi solicitado apoio 

financeiro à Comissão, então sob a presidência de Hervásio Guimarães de Carvalho, 

que foi negado. No dia 2 de fevereiro de 1980, foi iniciado programa de 

desenvolvimento das ultracentrífugas. Em maio de 1981, a Secretaria do Conselho de 

Segurança Nacional, assessorada pelo Dr. Rex Nazaré, passou a apoiar o projeto. É 

importante observar que o fato do Dr. Rex Nazaré ter assumido em 6 de setembro de 

1982 a presidência da Comissão veio facilitar muito o desenvolvimento do projeto 

(MOTTA, 2014, p. 148). 

 

Após a substituição de Hervásio de Carvalho por Rex Nazaré na presidência da CNEN 

em 1982, houve uma maior mobilização de recursos em torno do programa autônomo. Rex 

Nazaré afirma que acompanhou muito de perto os trabalhos desenvolvidos pelo Programa 

Paralelo. Em uma entrevista, ao ser indagado se quando assumiu a presidência da CNEN, teve 

que ficar um pouco mais longe do projeto paralelo, ele respondeu: “Não. Ao contrário. Eu ficava 

normal, nos dois” (ALVES, 2010). Ele se referia a sua ocupação em relação tanto ao Programa 

Paralelo quanto ao programa nuclear oficial, onde a atuação da CNEN se direcionava à parte 

de licenciamento na construção das usinas nucleares, além de fazer parte da coordenação do 

PRONUCLEAR. 

 
146 Segundo Rex Nazaré, o presidente Figueiredo fez a opção justificando que Hervásio de Carvalho provocou um 

incidente diplomático ao não seguir as instruções do então secretário-geral das Relações Exteriores Baena Soares 

em uma reunião em Bonn, sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha Federal de 1975, o que fez com que o 

Itamaraty recomendasse a substituição de Hervásio na CNEN (MOTTA, 2014). 



121 
 

Com relação ao IPEN, o instituto de pesquisas foi federalizado e voltou a se ligar 

oficialmente à CNEN após a vitória do PMDB nas eleições para o governo de São Paulo em 

1982, derrotando o PDS, partido de sustentação do regime militar. Assim, houve a transferência 

do instituto para a esfera federal (OLIVEIRA, 1999, p. 295). O resultado da eleição poderia 

comprometer os rumos do projeto nuclear da Marinha no IPEN que funcionava no campus da 

USP, já que a instituição era subordinada ao governo de São Paulo. Ademais, havia a 

preocupação de que o projeto de construção do reator nuclear pudesse vir à tona publicamente 

(CORRÊA, 2010). 

O cientista José Goldemberg explica que a eleição de Franco Montoro para o governo 

de São Paulo representou o enfraquecimento do regime militar e, logo após o resultado da 

eleição, houve o pedido dos militares pela federalização do IPEN: 

 

Era, de fato, a volta da democracia. Ele era visto como a pessoa que questionava o 

regime. E os militares foram falar com o Montoro, dizendo que o governo queria 

federalizar o IPEN. O Montoro disse a eles que precisava discutir o assunto comigo. 

Nós tínhamos criado o Ipen como uma instituição de pesquisa, e impedimos isso. 

Tanto que o superintendente do Ipen foi sempre nomeado pelo governador do estado 

de São Paulo, e é assim até hoje. Há um convênio com o governo federal, que é 

responsável pela folha de pagamento. As despesas de manutenção são pagas com 

verbas estaduais, e quem nomeia o superintendente é o governador do estado de São 

Paulo. De modo que não dava para fazer armas nucleares ali (GOLDEMBERG, José 

apud PATTI, 2014a, p. 103). 

 

O convênio estabelecido entre os governos federal e estadual permitiu que o IPEN 

funcionasse como uma “instituição híbrida” (FILHO, 2011). Dessa forma, desde novembro de 

1982, o Instituto passou a ser gerido técnica, administrativa e financeiramente pela CNEN, mas 

academicamente vinculado à USP no ensino (LINARDI, 2016). 

Leonam Guimarães também menciona o arranjo político para essa mudança de 

vinculação do IPEN, ressaltando que a peculiaridade da instituição em pertencer ao governo 

estadual paulista até 1982, diferentemente dos outros institutos de pesquisa então ligados à 

CNEN, explica o porquê de o IPEN ter ficado fora das salvaguardas previstas no acordo nuclear 

assinado com a Alemanha Federal: 

 

Foi uma costura política muito complexa. O José Goldemberg foi parte ativa nessa 

questão, na época. O próprio Othon conta que tinha muito medo de o governo Franco 

Montoro não permitir a continuidade do processo. Mas o Goldemberg, como 

representante do governo do estado de São Paulo, teve uma participação positiva no 

estabelecimento do convênio. É importante lembrar que, na época, todas as outras 

instituições de pesquisa nuclear estavam submetidas ao Acordo Nuclear Brasil-

Alemanha. O único que não estava sob o guarda-chuva do acordo era o Ipen, que, por 
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ser autarquia estadual, ficou de fora (GUIMARÃES, Leonam dos Santos apud PATTI, 

2014a, p. 121). 

 

Segundo Laércio Vinhas: 

 

O governo federal não queria perder o controle, aí na CNEN já ‘tava’ o Rex, e aí então 

já ‘tava’ começando, já tinha começado o programa que quem é de dentro chama de 

autônomo e quem é de fora chama de paralelo, e aí então não queria perder o controle. 

E aí pegou e fez um convênio com o governo do estado que o IPEN voltasse ao 

governo federal (VINHAS, 2020). 

 

Ressalte-se que o desenvolvimento do programa nuclear no IPEN adquiriu contornos 

militares em sua gestão, tornando o Instituto subordinado diretamente ao Gabinete Militar da 

Presidência da República, sem maiores possibilidades de contestação pela comunidade 

científica da instituição em razão do ambiente antidemocrático do regime militar (GORDON, 

2003, p. 391). 

O processo relativo ao acordo entre a Marinha e o IPEN não se caracterizou pela 

transparência, ao contrário, se revestiu de um viés secreto dada sua pretensão de desenvolver 

tecnologia nuclear à margem do programa oficial do governo. O Dr. Roberto Fulfaro, 

pesquisador da instituição, confirmou a falta de publicidade da parceria, mas ressaltou o grau 

de avanço originado como fruto da agregação entre as instituições: 

 

Um grupo da Marinha se instalou no IPEN e, em um convênio silencioso, eles 

dominaram a tecnologia do ciclo do combustível, desde a purificação, feita pelo IPEN, 

até a transformação em hexafluoreto de urânio. Na parte da Marinha foi feito o 

enriquecimento do gás de modo a ter urânio enriquecido (3% a 4%), que é o que se 

precisa para um reator PWR, propulsor naval. O IPEN desenvolveu a parte de 

combustíveis e dominou o ciclo (GORDON, 2003, p. 308). 

 

Sobre os recursos humanos para o Programa Paralelo, foi formada uma equipe após 

articulações burocráticas do Almirante Othon e em cumplicidade com o Tenente-Coronel da 

Aeronáutica Amarante. Realizou-se a assinatura de um convênio com a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia do Estado de São Paulo, permitindo a contratação de vinte engenheiros e quarenta 

técnicos para implementar o programa do submarino e, posteriormente, sob o argumento de que 

a Marinha deveria estar à altura do apoio do governo de São Paulo, conseguindo convencer o 

ministro da Marinha para ampliar sua equipe, mediante autorização direta do presidente 

Figueiredo, garantindo a contratação de sessenta engenheiros e cento e vinte técnicos ao todo 

(FILHO, 2011). 
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O Almirante Othon revela as circunstâncias que permitiram potencializar o número de 

cientistas envolvidos na ação: 

 

Os primeiros funcionários foram contratados pelo governo de São Paulo. Prova dessa 

ajuda é o seguinte: quando o Figueiredo entrou, baixou um decreto que vetava a 

contratação de servidores federais. Como eu ia fazer o projeto? Pedi ao Amarante 

para assinar comigo uma maluquice. Nós dois – ele era Tenente-Coronel, eu já tinha 

sido promovido a capitão de mar e guerra – fizemos um documento para o secretário 

de Ciência e Tecnologia do estado de São Paulo pedindo que contratasse vinte 

engenheiros e quarenta técnicos para trabalhar em projetos estratégicos de interesse 

das Forças Armadas. Amarante disse que eu estava louco. Assim, o almirante Milton, 

de São Paulo, não arquivaria o pedido. Havia um colega nosso lá que disse que era 

capaz de dar um jeitinho e agilizar o recebimento do pedido.  

O secretário então autorizou os primeiros funcionários, vinte engenheiros e quarenta 

técnicos do programa de Marinha, contratados pelo governo de São Paulo. Quando o 

almirante Maximiano foi a São Paulo, falei que nossa situação era esquisita, pois o 

estado de São Paulo tinha colocado vinte engenheiros e quarenta técnicos à minha 

disposição no Ipen, mas a Marinha não tinha colocado nada. Eu disse que contratações 

poderiam ser feitas com a permissão do Figueiredo. Eu iria ao Conselho de Segurança 

Nacional e, se obtivesse sinal verde, falaria com o almirante. Ele concordou e eu disse 

que teríamos que colocar mais pessoal: quarenta engenheiros e oitenta técnicos. O 

coronel Quijano conseguiu o sinal verde, o Maximiano pediu e o Figueiredo autorizou. 

Eu, que não tinha funcionário nenhum, num passe de mágica fiquei com sessenta 

engenheiros e 120 técnicos (SILVA, Othon Luiz Pinheiro da apud PATTI, 2014a, p. 

162). 

 

O Almirante Othon era o chefe da Diretoria de Reatores do IPEN que começou a 

trabalhar com base em “[...] cumprimento de prazos, controle de qualidade, disciplina rígida e 

objetivos pragmáticos” (GORDON, 2003, p. 205). Isso provocou uma mudança cultural em 

relação aos objetivos do IPEN que passaram a ser menos acadêmicos.147 

O grupo de pesquisa da Marinha com pesquisadores do IPEN logrou êxito na missão de 

alcançar escala industrial – escala de protótipo. Assim, toda a primeira parte da tecnologia de 

enriquecimento de urânio ocorreu no IPEN com o apoio da Marinha. A reconversão, que é o 

hexafluoreto de urânio enriquecido até o combustível, também teve a fase de domínio a partir 

da parceria e foi implantada pela Marinha posteriormente (GORDON, 2003). Rex Nazaré 

explicou que “[...] as primeiras 40 toneladas de UF6 produzidas serviram de testes para as 

 
147 Segundo Ana Maria Pinho Leite Gordon (2003, p. 163): “Foi um período de grande entusiasmo em que a 

Instituição não questionou, nem por um momento sequer, aonde o projeto queria chegar, mesmo que, 

individualmente, alguns pesquisadores o fizessem. A estrutura da Instituição não permitia que ocorresse um debate 

amplo e democrático. No entanto, esses, ou continuavam no projeto ou eram literalmente deixados de lado. Houve 

mesmo um clima de euforia na Instituição, quem trabalhava no projeto, mesmo que numa ‘ponta secundária’ de 

todo o processo, adquiria um ‘status social’ mais elevado do que o seu colega que não o fizesse. Resultado é que 

praticamente todos queriam ser convocados para cooperar no projeto, que ninguém conhecia por inteiro, por ser 

secreto, mas que todos sabiam existir. Não foi possível esconder que ‘alguma coisa’ de diferente estava 

acontecendo dentro da Instituição. A movimentação foi grande. De repente, novos prédios, novas instalações, 

cercas, equipamentos etc.” 
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centrífugas desenvolvidas e fabricadas pela Marinha em conjunto com o IPEN” (MOTTA, 

2014, p. 80). 

Na prática, o programa teve início efetivamente em fevereiro de 1980 e a equipe 

comandada por Pinheiro da Silva no IPEN concluiu a primeira centrífuga em dezembro de 1981 

(BARLETTA, 1997). Já em 1982, houve a separação entre o programa da Marinha e o da 

Aeronáutica e, no mês de setembro daquele mesmo ano, a Marinha conseguiu o controle do 

ciclo de enriquecimento de urânio após a realização de experimentos com ultracentrifugação 

realizados nas instalações do IPEN. Em 1984, o programa contava com nove centrífugas 

trabalhando em cascata. Nos três anos seguintes, investiu-se no programa de industrialização, 

com o desenvolvimento dos componentes necessários para a construção de uma usina de 

enriquecimento (FILHO, 2011). A realização desse processo significava um marco para a 

tecnologia brasileira e representava uma grande conquista, já que pouquíssimos países 

dominavam esse processo. A operação de enriquecimento pelo sistema de cascata fazia com 

que o urânio percorresse várias centrífugas, sucessivamente, tornando-o mais enriquecido em 

cada operação (CORRÊA, 2010, p. 94). 

No entanto, percebe-se, desde os primeiros rumores da existência de um programa 

nuclear alternativo ao oficial, uma rivalidade entre os dois. Leonam dos Santos Guimarães, que 

entrou para a Coordenadoria para Projetos Especiais (COPESP) em 1986, menciona que Paulo 

Nogueira Batista, presidente da Nuclebrás (1975-1982) desacreditava as atividades do chamado 

Programa Paralelo. Segundo ele, Nogueira Batista concedeu entrevista a um jornal, na época, 

com a seguinte afirmação “tem umas pessoas aí em São Paulo que pensam que estão 

desenvolvendo o enriquecimento de urânio” (GUIMARÃES, Leonam dos Santos apud PATTI, 

2014a, p. 122). 

Castro Neves revelou que na ocasião de sua participação na Comissão Vargas, que 

avaliou o Programa Paralelo, foi o responsável por conduzir cientistas integrantes da Comissão 

como José Leite Leite Lopes e Marcelo Damy à COPESP para que todos conhecessem o 

programa de enriquecimento que, em 1985, já era realizado em escala laboratorial, mas que 

ainda era visto com muita desconfiança pela comunidade científica quanto à sua efetividade. 

Castro Neves relatou que o Almirante Othon entregou uma garrafa de aço a Marcelo Damy e 

disse: “Professor Damy, o senhor vai segurar uma coisa que o senhor não vai segurar jamais na 

Nuclebrás. Isto daqui é urânio enriquecido brasileiro” (CASTRO NEVES, 2010). 

Assim, em meados da década de 1980, o programa oficial encontrava-se em fase de 

desaceleração, tendo o presidente Figueiredo declarado oficialmente a suspensão por prazo 

indeterminado da construção das novas usinas nucleares de Iguapé I e II, no litoral paulista. Por 
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outro lado, o Programa Nuclear Paralelo ganhava força e se tornava assunto de noticiário 

(SCHMIEDECKE; PORTO, 2008). Sendo assim, a evolução do programa autônomo obrigava a 

necessidade de instalações físicas de maior porte que o terreno da USP já não poderia mais 

comportar sem chamar atenção, contribuindo para a tomada de decisão de levar o programa 

nuclear da Marinha para fora da capital de São Paulo (CORRÊA, 2010).148 

Dessa forma, houve a criação da Coordenadoria para Projetos Especiais (COPESP) em 

1986 com instalações em Iperó (SP) e, desde então, a Marinha desenvolve o Projeto Aramar, 

responsável pela produção de urânio enriquecido e pela construção de um protótipo de reator 

para ser utilizado no submarino nuclear, com instalações que chegam a ocupar uma área 

superior a 720 mil metros quadrados, formada por pavilhões e edificações menores que foram 

construídas de forma rápida e sigilosa. O Centro Experimental de Aramar (CEA) foi criado com 

a responsabilidade de desenvolver as pesquisas nucleares da Marinha. No local existe o 

Laboratório de Enriquecimento Isotópico e a Usina de Demonstração de Enriquecimento, onde 

são realizados testes na área (MOTTA, 2014). A denominação da organização foi alterada para 

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) em 1995 e conta com instalações nas 

cidades de São Paulo, onde está sua sede, e Iperó, onde está localizado a Centro Experimental 

Aramar (OLIVEIRA, 1999, p. 305). 

Leonam Guimarães revela que apesar de a missão principal da Marinha ser a construção 

do submarino de propulsão nuclear, houve a opção em se garantir primeiramente o domínio 

sobre o processo de enriquecimento de urânio e a fabricação do combustível nuclear. De acordo 

com ele: 

 

Isso significou uma estratégia ampla, tanto é que o Othon não começou fazendo 

projeto de submarino. O projeto do submarino começou em 1986. Até então, o desafio 

era o enriquecimento do urânio e a fabricação do combustível. A referência para a 

construção do submarino era um projeto alemão, chamado IKL 2000, que era um 

submarino convencional bem grande e que acabou não sendo construído. A nossa 

meta, no início, era nuclearizar aquele submarino. Agora, se isso foi fruto de alguma 

diretriz política de algum alto escalão, eu não tenho a mínima ideia. Pode ser, não sei 

(GUIMARÃES, Leonam dos Santos apud PATTI, 2014a, p. 121). 

 

O Centro Experimental Aramar seria responsável pela construção de um reator para 

propulsão de um submarino nuclear, além de viabilizar as condições necessárias para a 

produção industrial do combustível e dos reatores de potência do tipo água pressurizada (PWR), 

 
148 Assim, em maio de 1985, no município de Iperó, na localidade conhecida como Aramar “[...] a Marinha iniciou 

a construção do centro científico e tecnológico onde seria construído o protótipo do reator que seria utilizado no 

futuro submarino nuclear brasileiro” (CORRÊA, 2010, p. 108). 
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que anos depois seria realizada nas instalações das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), 

localizadas em Resende, no Rio de Janeiro (FILHO, 2011). 

De acordo com Silva e Marques (2006, p. 8), após a identificação da necessidade de se 

desenvolver a tecnologia de enriquecimento de urânio tendo como opção adotada a escolha do 

método de ultracentrifugação: 

 

O programa nuclear da MB construiu todos os meios laboratoriais e industriais 

necessários para se desenvolver e implantar esta tecnologia no Brasil. Como sempre 

feito pela MB, mobilizaram-se alguns dos melhores talentos e meios existentes no 

Brasil, reunindo-se equipes de vários setores: engenharia mecânica, mecatrônica, 

engenharia eletrônica, engenharia de processos, engenharia de materiais, entre outros. 

Para a gerência dos recursos materiais e humanos, a MB criou a Coordenadoria para 

Projetos Especiais (COPESP), em 1986, posteriormente renomeada como Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), com sede no campus da 

Universidade de São Paulo (USP) e o Centro Experimental ARAMAR (CEA) na 

região do município de Iperó/SP. A escolha recaiu no Estado de São Paulo por ser o 

estado que dispõe do melhor parque industrial, contando também com escolas de 

engenharia e centros de pesquisa de primeira grandeza. 

 

Assim, o sucesso alcançado pelo projeto de enriquecimento visto como produto do 

esforço da Marinha do Brasil (MB), se encaixa dentro do lema de que “Tecnologia Própria é 

Independência” e, segundo Silva e Marques (20006, p. 9): 

 

Constitui-se em exemplo de que o caminho de acreditar no potencial dos brasileiros e 

utilizá-lo para suplantar obstáculos ao desenvolvimento nacional é, em alguns casos, 

o único viável e, em muitos outros, aquele que poderá garantir às futuras gerações 

maior autonomia e independência. 

 

Antônio Carlos Barroso ressalta que a tecnologia de enriquecimento de urânio se deve 

à participação da Marinha, já que obter esse tipo de tecnologia era primordial para a fabricação 

de submarinos de propulsão nuclear.149 Segundo ele: 

 

Essa parte aí, o enriquecimento, há ainda que se fazer uma ressalva, ‘tá’, essa parte 

foi desenvolvida muito mais pela Marinha do que pelo IPEN. Foram instalações que 

a Marinha montou na área que o IPEN cedeu. É claro que eles partiram com algumas 

pessoas do IPEN, mas eles tiveram uma, eles conseguiram pessoas muito competentes 

‘pra’ desenvolver e geriram muito bem aquilo. Era uma gestão muito boa. O IPEN 

participou de todo o resto do desenvolvimento do ciclo, mas da parte do 

enriquecimento foi uma coisa muito mais da Marinha mesmo. É onde eles tinham que 

centrar porque se eles não resolvessem esse problema não tinha como comprar urânio 

levemente enriquecido pra coisas de submarino etc. [...] Eles não iam conseguir, se 

 
149 Antônio Carlos de Oliveira Barroso é graduado em Engenharia Mecânica pela UFRJ (1970), com Mestrado em 

Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia (1972) e Doutorado em Engenharia Nuclear pelo 

Massachusetts Institute of Technology (1977), tendo atuado no IPEN e no Programa da Marinha. O engenheiro 

concedeu entrevista a este autor em 09 mar. 2021. 



127 
 

não era melhor esquecer. Então eles centraram um esforço ali. O resto já tinha no 

IPEN, era só ir melhorando, aperfeiçoando, reformulando e redesenhando, 

entendeu?150 

 

A inauguração de Aramar ocorreu em sessão solene em 8 de abril de 1988, contando 

com a presença do presidente José Sarney e do presidente argentino Raúl Alfonsín que retribuiu 

a visita do presidente brasileiro às instalações da Usina de Enriquecimento de Urânio de 

Pilcaniyeu na Argentina, em julho de 1987. Na ocasião do encontro, foi assinada a Declaração 

de Iperó que estabeleceu um programa de visitas e intercâmbio de informações, visando ampliar 

o conhecimento recíproco entre os programas nucleares e a transformação do Grupo de 

Trabalho Conjunto, criado pela Declaração do Iguaçu, em Comitê Permanente (VARGAS, 

1997). 

Segundo Rex Nazaré, a importância do Programa Paralelo residia na possibilidade de 

fazer o país conquistar a condição de detentor de uma tecnologia de alto nível a um custo 

relativamente baixo: 

 

Qual foi a vantagem do programa nuclear paralelo? É que era um programa de 

pesquisa ainda numa fase em que os custos eram pequenos. Então, a gente tinha a 

opção de realização tecnológica de altíssimo nível, totalmente independente, por 

custos muito baixos. Então eu lhe diria o seguinte: foi totalmente prazerosa. 

 

Para o Almirante Othon, pesa como argumento em favor do Programa Paralelo uma 

realização tecnológica de tamanha envergadura a custo que, de acordo com ele, ficou muito 

abaixo do que foi gasto com o programa nuclear oficial: 

 

Somando viagens, pessoal, equipamento, o gasto havia sido de quase um bilhão de 

dólares, enquanto o programa de centrífugas havia gastado em torno de 192 milhões 

de dólares em 15 anos, incluindo despesas de pessoal e ciclo do combustível, não só 

enriquecimento. E gastamos 400 e poucos milhões de dólares no desenvolvimento da 

produção em 15 anos. Isso equivale a 40 e poucos milhões de dólares por ano. Não 

existe programa mais barato (SILVA, Othon Luiz Pinheiro da apud PATTI, 2014a, p. 

168). 

 

Segundo Leonam Guimarães, tratava-se de uma política de gestão da pesquisa e 

desenvolvimento que fosse capaz de envolver o maior número possível de centros de pesquisa, 

buscando a capacitação onde ela existisse no próprio país.151 Também, de acordo com Rex 

Nazaré, mesmo após José Sarney assumir a presidência, em 1985, houve continuidade do 

 
150 Idem. 
151 GUIMARÃES, Leonam dos Santos. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

22 abr. 2021. 
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Programa Paralelo que, segundo ele, contou com a participação de quadros da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica, além dos institutos de pesquisa vinculados à CNEN e de dezoito 

universidades brasileiras envolvidas no projeto (MOTTA, 2014). 

 

3.1.2 A relação IPEN X PRONUCLEAR 

O IPEN foi criado em 31 de agosto de 1956, com o nome de Instituto de Energia 

Atômica (IEA) e era subordinado administrativa, técnica e cientificamente ao CNPq. A partir 

de 9 de fevereiro de 1963 o IEA foi transferido para a CNEN. Já em 1969 foi instituído convênio 

com a Escola Politécnica da USP, dando início em 1976 ao curso de pós-graduação vinculado 

à USP. Inicialmente a pós-graduação era ofertada com uma parte de pesquisadores da USP, mas 

o IPEN ganhou seu próprio espaço e adquiriu personalidade e características específicas, 

conquistando autonomia mesmo que inserida no contexto do campus universitário. A pós-

graduação específica na área nuclear implantada no IPEN passou a ter a sua própria comissão 

de pós-graduação com cursos e professores da instituição (GORDON, 2003). 

Laércio Vinhas afirma que mesmo antes de o IPEN ofertar a qualificação em nível de 

pós-graduação, ele já oferecia formação interna para seus pesquisadores e também para 

profissionais de instituições externas. Ele citou o caso de pesquisadores do Departamento de 

Física da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) que foram ao IPEN realizar formação em fins da década de 1960.152 

O IPEN, em fins da década de 1970, já era considerado o instituto de pesquisa na área 

nuclear mais preparado do país, se destacando inclusive com a oferta de pós-graduação na área 

nuclear. No entanto, o instituto ficou de fora do projeto de construção dos reatores previsto pelo 

Acordo Nuclear Brasil-Alemanha Federal, mesmo com um quadro de pesquisadores com 

experiência em várias áreas. Segundo Marco Marzo, o IEA, que se tornou IPEN, tinha uma 

equipe técnica excelente, que era mais voltada para a aplicação de energia nuclear na área de 

reatores e na área de radioisótopos. Ele também declara que os trabalhos no IEA eram feitos 

com profundidade, ou seja, as teses e as pesquisas eram muito profundas, eram verticais, não 

eram horizontais, “[...] mas tanto quanto eu saiba era completamente, vamos dizer assim, 

marginalizado do Programa Nuclear Brasileiro”.153 

A análise dos relatórios da atuação de funcionários do IPEN no PRONUCLEAR – tema 

tratado mais detalhadamente no próximo capítulo – permite identificar que o instituto teve 

atuação destacada nessa modalidade de formação. De 138 doutorandos no exterior, 32 bolsistas 

 
152 VINHAS, Laércio Antônio. [set. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 1 set. 2021. 
153 MARZO, Marco Antônio Saraiva. Entrevista concedida a Matias Spektor. 2020. 
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eram oriundos do IPEN, representando 23% do total de bolsistas. Assim, com base no relatório, 

verifica-se que o IPEN foi a instituição que mais teve bolsistas enviados ao exterior, seguido 

do Instituto Militar de Engenharia (IME) com 21 bolsistas e a Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC-RJ) com 12 bolsistas. 

A instituição se beneficiou do PRONUCLEAR através do acesso a bolsas de estudo 

tanto internas quanto externas (GORDON, 2003). Segundo Laércio Vinhas “[...] para formar 

gente o IPEN serviu ao PRONUCLEAR e o IPEN usufruiu do acordo para mandar gente fazer 

estágio na Alemanha”. O próprio Laércio realizou estágio de três meses no ano de 1979 em 

Julich.154 

O Relatório PRONUCLEAR 12/81 mostra que o IPEN foi uma das três instituições 

brasileiras a ofertar o curso de doutorado em Engenharia Nuclear, tendo como áreas de 

concentração Tecnologia Nuclear e Reatores Nucleares de Potência e Tecnologia do 

Combustível Nuclear conforme podemos ver na imagem a seguir. 

 

Imagem 1: Fragmento do Relatório 

Fonte: Relatório PRONUCLEAR 12/81 (PRONUCLEAR, 1981) 

 

 A área de concentração Tecnologia Nuclear155 contava com o apoio de 30 orientadores 

da instituição, enquanto a área de concentração Reatores Nucleares de Potência e Tecnologia 

 
154 VINHAS, Laércio Antônio. [set. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 1 set. 2021. 
155 Relação de orientadores na área de concentração Tecnologia Nuclear: Achiles Alfonso Suarez, Ademar Ferreira, 

Afonso Augusto dos Santos Nogueira, Brigite Roxana Soreano Pecequilo, Carlos Benedicto Ramos Parente, 

Cleide Renner Gessulli, Constância Pagano Gonçalves da Silva, Fausto Walter de Lima, Fernando Claudio 
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do Combustível Nuclear156 contava com outros 22 pesquisadores, perfazendo um total de 52 

cientistas da instituição envolvidos diretamente no PRONUCLEAR. 

Já o Relatório PRONUCLEAR 03/80, de 11 de agosto de 1980, informa que no IPEN 

havia 32 doutores que lecionavam nos cursos da instituição ligados ao PRONUCLEAR.157 

Integram a relação os seguintes docentes: Ademar Ferreira, Alcídio Abrão, Artur J. Faya, 

Bertha Floh de Araújo, Brigitte R. S. Pecequilo, Carlos B. R. Parente, Claudio Rodrigues, 

Clauer T. de Freitas, Constancia P. G. da Silva, Francisco Correa, George Lucki, Gian-Maria 

A. A. Sordi, Gilbert Vandenput, Hera Lal Fotedar, Iris Ferreira, Ivo Jordan, José A.D. Dieguez, 

Kengo Ima Kuma, Laércio A. Vinhas, Lalgudi V. Ramanathan, Lao Holland, Maria José C. 

Nastasi, Milton. A. Kanji, Rajendra N. Sayena, Reginaldo Muccillo, Roberto Y. Hukai, Rui R. 

Franco, Satya P. Kanthuria, Spero P. Morato, Sundaran S.S. Iyer e Wladimyr Sanches. 

Esses docentes também atuavam como orientadores nos cursos ofertados na instituição. 

De acordo com Antônio Carlos Barroso, “[...] qualquer professor do IPEN poderia orientar 

gente do PRONUCLEAR, era só ter a bolsa e ‘tá’ naquela área que o PRONUCLEAR 

fomentava e pegava o aluno”. Ele acrescenta que “[...] o IPEN tinha muito mais orientadores 

do que em qualquer outro lugar. O IPEN, na formação de pós-graduados na área nuclear, 

quando você pega os dados do IPEN, ele dá mais do que o dobro de qualquer uma das outras.”158 

Pesquisador do IPEN, o Dr. Afonso Rodrigues de Aquino revela que se formou em 

Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1976 e, por conta do 

PRONUCLEAR, realizou Especialização em Química Nuclear e Radioquímica, curso ofertado 

pelo Instituto de Química da UFRJ, explicando que os alunos recebiam uma bolsa de estudo 

que, segundo ele, tinha um valor bem alto para um recém-formado (GORDON, 2003, p. 268). 

Outra pesquisadora da instituição, Laura S. Endo, formada em Química na USP, iniciou no 

 
Zawislak, George Lucki, Ivo Jordan, José Carlos Barbério, José Roberto Leite, Júlio Kieffer, Kengo Imakuma, 

Kenkichi Fujimori, Kokei Uehara, Laércio Antonio Vinhas, Laura Tognoli Atalla, Maria José Coutinho Nastasi, 

Marília Tereza Freitas César Khouri, Marina Beatriz Agostini Vasconcellos, Mitiko Saiki, Rajendra Narain 

Saxena, Reginaldo Mucillo, Roberto I.M.G Forneris, Roberto Fulfaro, Spero Penna Morato, Sudernaique 

Fernandes Deus, Wladimyr Sanchez (Relatório PRONUCLEAR 12/81). 
156 Relação de orientadores da área de concentração Reatores Nucleares de Potência e Tecnologia do Combustível 

Nuclear: Alcídio Abrão, Antonio Roberto Lordello, Artur José Gonçalves Faya, Bertha Floh de Araújo, Cláudio 

Rodrigues, Clauer Trench de Freitas, Francisco Ambrózio Filho, Francisco Correa, Gian-Maria A.A. Sordi, Harko 

Tamura Matsuda, Iris Ferreira, José Adroaldo de Araújo, José Antonio Diaz Dieguez, José Rubens Maiorino, 

Lalgudi Venkataraman Ramanathan, Lao Holland, Milton Assis Kanji, Reginaldo dos Santos, Rui Ribeiro Franco, 

Sundaram Sankara Subba Iyer, Surrinder Paull Sood, Yoshiykuti Hukai (Relatório PRONUCLEAR 12/81). 
157 Os cursos eram: Curso de Introdução à Engenharia Nuclear, Curso de Mestrado e Doutorado em Engenharia 

Nuclear e Curso de Mestrado em Reatores Nucleares de Potência e Tecnologia de Combustível Nuclear. 
158 BARROSO, Antônio Carlos de Oliveira. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, 

RJ. 9 mar. 2021. 
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IPEN em 1976, realizou curso introdutório – e obrigatório159 para todos que entrassem na pós-

graduação do IEA – e passou a ser bolsista do PRONUCLEAR. Ao fim do mestrado, realizou 

especialização na Alemanha na área de Rejeitos Radioativos (GORDON, 2003, p. 270). 

Mais um caso de complementação de formação no exterior e que integrava os quadros 

do IPEN era o diretor do Departamento de Rejeitos Radioativos, Dr. Goro Hiromoto. Formado 

em Física pela USP, realizou doutorado em Oak Ridge (EUA), na área de Modelos de 

Transporte de Contaminantes Radioativos, com uma bolsa da CNEN, como parte do 

PRONUCLEAR e, após seu retorno, passou a trabalhar no Programa Paralelo em colaboração 

com a Marinha (GORDON, 2003, p. 270). 

 

3.2 A POLÍTICA NUCLEAR NO GOVERNO JOSÉ SARNEY (1985-1990): O ANÚNCIO 

DA CONQUISTA DA TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE URÂNIO 

José Sarney assumiu a presidência da República em março de 1985 sob um contexto de 

programa nuclear oficial aquém do esperado e um programa autônomo secreto em estágio mais 

avançado do que o oficial, como era o caso do programa liderado pela Marinha, além do 

desenvolvimento de programas nucleares por parte também da Força Aérea e do Exército. 

Dessa forma, “[...] Sarney herda do regime militar um Programa Nuclear oficial frustrado e um 

Programa Paralelo bem-sucedido, capitaneado pelas Forças Armadas e pela CNEN, porém não 

assumido publicamente” (CARPES, 2006). 

No mesmo ano, o presidente nomeou uma comissão para avaliar o programa através do 

Decreto nº. 91.606, a Comissão de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro, sob a presidência 

do cientista José Israel Vargas (OLIVEIRA, 1999, p. 277).160 O relatório da comissão 

apresentou como uma de suas recomendações a “[...] manutenção do Programa Nuclear 

Brasileiro face à importância estratégica que o domínio pleno e autônomo da tecnologia deverá 

desempenhar no atendimento da demanda de energia elétrica e na ampliação de benefícios 

múltiplos à medicina, à agricultura e às indústrias nacionais”. Além disso, no que tange aos 

recursos humanos, considerou sua existência “[...] primordial no programa de desenvolvimento 

ou transferência de tecnologia.” 

 
159 Era um curso de três meses em que se estudava o dia inteiro. As disciplinas ofertadas abrangiam tudo o que se 

fazia naquela instituição. 
160 Decreto nº 91.606, de 2 de setembro de 1985, que instituiu uma Comissão de Avaliação do Programa Nuclear 

Brasileiro, tendo como membros especialistas na área e indicados pelo Ministro das Minas e Energia, Aureliano 

Chaves, sendo eles: José Israel Vargas, (presidente), Oscar Sala, Eduardo Penha França, José Pelúcio Ferreira, 

José Leite Lopes, Caspar Erich Stemmer, Alberto Pereira de Castro, Fernando Cláudio Sawislak, Marcelo Damy 

de Souza Santos, José Ephin Mindin, Ramayana Gazzinelli, Paulo Francicni, Renato Caldas e José Guilherme 

Araújo Almeida Bitencourt (OLIVEIRA, 1999, p. 276). 
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O governo Sarney também tomou conhecimento da existência de um possível local para 

testagem de explosivos na Serra do Cachimbo, no estado do Pará, construído pela Força Aérea 

Brasileira de forma sigilosa e dirigido pelo CSN. Sob o conhecimento de um limitado número 

de militares, o novo presidente tomou a decisão de paralisar as construções (OLIVEIRA, 1999, 

p. 347-348). O chamado Campo de Testes Militares da Serra do Cachimbo, que seria destinado 

à detonação de experiências com materiais bélicos, tornou-se público a partir de meados de 

agosto de 1986, quando o jornalista Jayme Sautchuk e o fotógrafo Tadaschi Nakagomi, da 

Folha de São Paulo, visitaram o local e prepararam uma matéria jornalística sobre a descoberta, 

dando origem a outras reportagens (OLIVEIRA, 1999). A iniciativa de construção do poço de 

300 metros de profundidade e cerca de um metro de diâmetro envolveu ações conjuntas da 

Aeronáutica e do Exército durante o governo Figueiredo. Rex Nazaré, em entrevista em 2014, 

afirmou que o poço não seria utilizado para a realização de testes nucleares: 

 

Embora o Brasil tivesse o compromisso internacional de não fazer testes nucleares, 

havia o compromisso interno, com a sociedade brasileira, de dominar todas as 

tecnologias relativas ao ciclo do combustível nuclear, para termos conhecimento e 

autonomia nacional, caso um dia fosse necessário. Uma dessas tecnologias era saber 

fazer um buraco, indispensável para o depósito de rejeitos e testes de explosões 

nucleares, uma vez que o Brasil não poderia realizar testes na superfície, no oceano 

ou na atmosfera [...]. Porém, no processo de construção do poço, verificou-se que ele 

não seria adequado caso houvesse a necessidade de utilizá-lo para um teste nuclear. 

Uma quantidade considerável de água foi encontrada no fundo dele, e inviabilizaria a 

realização de qualquer teste (MOTTA, 2014, p. 141). 

 

Para a cúpula do governo, o ministro da Força Aérea, Délio Jardim de Mattos, defendeu 

seu posicionamento de que uma explosão nuclear deveria ser detonada em 1985, às vésperas do 

fim da ditadura e mudança para o governo civil, ideia rechaçada pelo CSN, considerando que 

as consequências poderiam ser interpretadas como uma ação ofensiva pela Argentina e atrair 

antipatia internacional assim como ocorreu após a explosão nuclear indiana de 1974 (PATTI, 

2012). 

A questão de maior destaque na área nuclear durante o governo Sarney foi o anúncio da 

conquista da tecnologia de enriquecimento de urânio pelo processo de ultracentrifugação em 

setembro de 1987, com transmissão televisiva em cadeia nacional. A conquista foi apresentada 

como um produto de esforços civis. O presidente Sarney apareceu ladeado por cinco ministros 

civis e quatro militares e afirmou que “[...] os cientistas brasileiros, através da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear, conseguiram dominar o enriquecimento de urânio através do 

processo de ultracentrífuga, ressaltando os objetivos exclusivamente pacíficos do 
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desenvolvimento nuclear brasileiro e enfatizando a importância dessa conquista para promover 

a autonomia científica e tecnológica nacional (BARLETTA, 1997, p. ???). 

A notícia teve repercussão internacional e foi divulgada em uma cerimônia ocorrida no 

Palácio do Planalto pelo presidente José Sarney. A matéria trazida pelo jornal O Globo 

noticiava o evento assim: 

 

Às 10h35min, do dia 04 de setembro de 1987, o presidente José Sarney rompeu 

oficialmente o silêncio de aproximadamente oito anos, que se estendia sobre o 

segredo do programa nuclear das Forças Militares, ao anunciar, em cerimônia 

realizada junto ao Salão Leste do Palácio do Planalto, em Brasília, que o país havia 

passado a dominar a tecnologia de enriquecimento de urânio por ultracentrifugação 

(O GLOBO, 1987, p. 6). 161 

 

O jornal ainda repercutiu com grande destaque a informação anunciada oficialmente 

por Sarney: “O Brasil já integra o restrito rol de países – apenas nove – que dominam a 

tecnologia de enriquecimento de urânio, o que lhe garante condições para fabricar a bomba 

atômica”. O discurso do presidente Sarney também lembrou a participação do Almirante 

Álvaro Alberto e sua importância para o avanço do Programa Nuclear Brasileiro, celebrado em 

suas palavras: “Realizamos hoje o que a visão pioneira de Álvaro Alberto antevia há 30 anos. 

Ele e todos os que acompanharam em seu esforço merecem o reconhecimento da sociedade 

brasileira” (MOTTA, 2014, p. 129). No evento organizado para o anúncio oficial, o presidente 

Sarney afirmou:  

 

Cientistas da Comissão Nacional de Energia Nuclear conseguiram dominar a 

tecnologia de enriquecimento de urânio pelo processo de ultracentrifugação. Este é 

um fato da maior transcendência na história científica do Brasil. Vence o País, assim, 

etapa decisiva no caminho da autonomia no campo da ciência e da tecnologia. O 

enriquecimento de urânio constitui técnica das mais avançadas ao alcance do 

conhecimento humano (MOTTA, 2014, p. 126). 

 

O então presidente da CNEN, Rex Nazaré, destacou no evento a importância do 

pesquisador do IPEN Alcídio Abrão que foi responsável pela produção de hexafluoreto de 

urânio (UF6) com tecnologia brasileira e do Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, da 

Marinha, na produção da tecnologia de enriquecimento com ultracentrífuga. Rex Nazaré 

também ressaltou a necessidade de o Brasil buscar de forma autônoma seu progresso científico 

face às limitações internacionais para aquisição e desenvolvimento da tecnologia nuclear, 

afirmando que: “Ser um rebelde intransigente contra imposições que limitem nosso progresso 

 
161 Sarney anuncia domínio do átomo. O Globo, 5 set. 1987, p. 6. 
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tecnológico, impossibilitando a satisfação dessas necessidades básicas é, no mínimo, 

patriótico” (MOTTA, 2014, p. 124). 

Rex Nazaré enumera os fatores que influenciaram a conquista da tecnologia de 

enriquecimento de urânio pelo Brasil e relembra os passos dados em todo processo que levaram 

ao êxito em seu resultado: 

 

Em primeiro lugar, houve um investimento anterior na formação de recursos humanos 

em diferentes setores do ciclo do combustível. Conquistamos, em segundo lugar, a 

competência para purificação de yellow cake a partir da tecnologia desenvolvida em 

escala laboratorial no IPEN. O terceiro fator foi quando, em 12 de março de 1979, 

Geisel decidiu autorizar a produção de UF6 com tecnologia nacional. A presença de 

Alcídio Abrão no IPEN contribuiu para o sucesso dessa empreitada. O quarto fator 

que favoreceu o êxito do programa nuclear brasileiro foi a decisão do governo 

Figueiredo de incorporar o IPEN e os demais institutos sob a coordenação central da 

CNEN. No caso da incorporação do IPEN, o governo do estado de São Paulo teve 

uma participação fundamental. O quinto foi a continuidade de apoio ao programa 

assegurada pela Secretaria do Conselho de Segurança Nacional e pela confiança nas 

chefias superiores. O sexto fator foi a política de complementação dos quadros de 

funcionários e de adequação de salários dos funcionários ligados ao programa 

nuclear. O sétimo foi a consonância com a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. O 

oitavo fator foi a participação ativa do Ministério das Relações Exteriores para 

viabilizar as cooperações internacionais na área nuclear (MOTTA, 2014, p. 132-133). 

 

Na ocasião do anúncio, o papel desempenhado pela Marinha foi omitido, o que pode 

indicar que o governo queria evitar qualquer tipo de desconfiança em relação a algum possível 

viés militar do projeto. Apesar da grande conquista tecnológica ser apresentada pelo presidente 

José Sarney como produto de esforços civis, o Almirante Othon relata com resignação: 

 

O almirante Saboia era muito corporativista, adorava a Marinha. Em 1987, Rex estava 

tão empolgado com o anúncio – afinal, foi a Cnen que fez tudo – que chegou a São 

Paulo e pediu-me que eu mandasse um oficial à paisana entregar fora da cerimônia 

uma ampola de urânio enriquecido, pois não poderia aparecer ‘nada militar’ na 

cerimônia. Aconselhei-o a não deixar a Marinha completamente de fora desse evento. 

Ele me falou que não se podia desconsiderar o apoio das instituições de pesquisa das 

Forças Armadas ao projeto, citou até uma fundação de Conselheiro Lafaiete, algo 

assim... Eu estava lá atrás à paisana, no público, e eles na frente inaugurando a planta. 

(SILVA, Othon Luiz Pinheiro da apud PATTI, 2014a, p. 166). 

 

Segundo Othon, ao final da cerimônia, o Almirante Henrique Saboia, então ministro da 

Marinha, perguntou a ele se a Marinha não tinha participado do projeto ao que lhe respondeu: 

“Falei que pelo jeito não e ele viu que eu não concordava com aquilo. Mas eu não queria 
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disputar frentes, pois haveria também a inauguração em Aramar” (SILVA, Othon Luiz Pinheiro 

da apud PATTI, 2014a, p. 167).162 

Como consequência do êxito do desenvolvimento da tecnologia de enriquecimento de 

urânio pela Marinha, o governo unificou os programas no ano seguinte ao anúncio e promoveu 

uma reforma administrativa, restabelecendo a CNEN à subordinação da Presidência, deixando 

o Ministério de Minas e Energia, na qual anteriormente se encontrava ligada desde o governo 

Costa e Silva (WROBEL, 2017). Após a reformulação do Programa Nuclear Brasileiro, foram 

criados o Conselho Superior de Política Nuclear (CSPN) e as Indústrias Nucleares do Brasil 

S.A. (INB), que substituiriam a Nuclebrás e tiveram como subsidiária uma empresa de 

economia mista, a Urânio do Brasil S.A. (UB). Já as subsidiárias da Nuclebrás – Nuclebrás 

Equipamento Pesados S/A (NUCLEP) e Nuclebrás Monazita (NUCLEMON) – foram incluídas 

no Programa Federal de Desestatização (CARPES, 2006). 

Outra consequência do anúncio foi o encerramento do projeto de enriquecimento de 

urânio pelo método jet-nozzle [bico de jato], que ocorria nos laboratórios da Nuclebrás 

Enriquecimento Isotópico S.A (NUCLEI) e vigorava em função do acordo com a Alemanha. 

Entretanto, o acordo não foi denunciado, sendo prolongado até 1994 (PATTI, 2012). 

Paulo Nogueira Batista, ex-presidente da Nuclebrás, queixava-se que a CNEN criava 

obstáculos para o desenvolvimento do programa nuclear oficial: 

 

A Comissão, como órgão de licenciamento da construção e operação das instalações 

nucleares, criaria não poucos obstáculos à aprovação dos projetos da NUCLEBRAS 

na área do ciclo do combustível, setor que desejava diretamente comandar [...] A 

atitude da CNEN, como licenciadora, gerava a impressão de que favorecia um 

eventual programa autônomo sem salvaguardas no qual a Comissão tivesse uma 

função executiva a desempenhar (BATISTA, 2000, p. 52). 

 

Além disso, questionava o tratamento diferenciado que o programa autônomo recebeu 

ao não ser alvo de críticas semelhantes e muito mais intensas que, segundo ele, o programa 

oficial havia recebido. Na sua opinião: 

 

O Programa Paralelo, àquela altura de fato substitutivo do Programa Oficial, não 

sofreria, de resto, campanha de imprensa, desinteressando-se, curiosamente, os meios 

de comunicação nacionais e estrangeiros do alto grau de sigilo em torno dessas 

atividades e do fato de não estarem as mesmas sob salvaguardas [...] Apesar dessa 

falta de transparência, inclusive quanto ao nível de investimentos feitos, o importante 

 
162 O Almirante Othon se referia ao evento de inauguração do Centro Experimental de Aramar que contaria com a 

presença do presidente José Sarney e do presidente argentino Raúl Alfonsín. O centro de pesquisa localizado no 

município paulista de Iperó buscava desenvolver a construção de um reator para propulsão de um submarino 

nuclear (VARGAS, 1997). 
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anúncio não mereceria reparo dos que antes criticavam ferozmente as atividades muito 

mais abertamente desenvolvidas no quadro da cooperação alemã (BATISTA, 2000, 

p. 57). 

 

Contudo, a imprensa nacional também repercutiu criticamente a forma sigilosa e nada 

transparente do Programa Paralelo, destacando a ausência de prestação de contas e a falta de 

informações claras sobre seu desenvolvimento. A revista Veja, em 22 de abril de 1987, 

levantava questionamentos sobre o caráter sigiloso do programa autônomo e noticiava em tom 

irônico: 

 

Por quase uma década, um imenso polvo, cuja cabeça está escondida sob um boné, 

deslizou furtivamente nos porões do país, para o medo de alguns e o deleite de outros. 

Batizado como programa nuclear paralelo, este animal abriga mais de 3.000 pessoas, 

entre cientistas, técnicos e trabalhadores que vivem em seu serviço e são bem pagos 

para isso. Sua barriga carrega dezenas de grandes indústrias que se alimentam dela. É 

um polvo voraz, que desperdiça entre 1 e 3 bilhões de dólares por ano, talvez mais. 

Também é um molusco em águas profundas: seu orçamento não aparece nos livros 

do Ministério do Orçamento, embora todo o dinheiro gasto seja proveniente dos 

bolsos dos contribuintes e de suas contas bancárias, pitorescas chamadas Delta Três, 

Delta Quatro, e quem sabe o que outros nomes, são clandestinos.
163

 

 

O caráter secreto das contas que financiaram o Programa Paralelo era identificado 

através de variados códigos como: Projeto Delta, Programa Militar, Projeto Amazonas, Projeto 

Solimões, Programa Verde-Amarelo, Programa Nacional, Programa Autônomo, Projeto 

Chalana, Projeto Ciclone, entre outros. Dessa forma, torna-se impossível afirmar com precisão 

o real valor gasto no programa nuclear não oficial (OLIVEIRA, 1999, p. 320-321).164 

Entretanto, Rex Nazaré afirmou que “[...] ao longo de sua história, do início de março 

de 1979 até os dias atuais (1988), o programa absorveu US$ 500 milhões” (OLIVEIRA, 1999, 

 
163 A bomba do porão. In: Revista VEJA, 22 abr. 1987. 
164 A CNEN operava quatro contas secretas denominadas Delta, cujos recursos destinavam-se às atividades 

sigilosas do programa, em conjunto com as Forças Armadas. A conta secreta Delta Três era mantida pelo Programa 

Nuclear Paralelo junto ao Banco do Brasil, agência Botafogo, no Rio de Janeiro, e movimentada pelo presidente 

da CNEN, Rex Nazaré Alves, e pelo coronel Carlos Lemos Campos, coordenador técnico da área administrativa 

da CNEN. Quanto à conta secreta Delta Quatro, ela também era mantida no Banco do Brasil, agência Pinheiros, 

em São Paulo, sendo seus responsáveis o Capitão-de-Fragata Marcos Alberto Barbosa Honaiser e o Almirante 

Othon Luiz Pinheiro da Silva (OLIVEIRA, 1999, p. 323). Rex Nazaré, em entrevista concedida ao Projeto 

Memória Histórica e Estratégica da Energia Nuclear no Brasil, CPODC‐FGV, afirmou: “Se existe a Delta 3 é 

significado que provavelmente, pelo menos, tinha que ter Delta 1 e Delta 2. Eu nunca vi a imprensa perguntar por 

que Delta 1 e Delta 2. O que era Delta 1 e Delta 2. Então, qual era a minha leitura da pressão em cima de Delta 3? 

É que aquilo, eles estavam seguindo ordem de alguém que só estava interessado em Delta 3. Aí eu não respondi. 

E continuo não respondendo. Agora o que é que acontece? Era um recurso, que tinha prestação de conta, fechado, 

era uma equipe especial do Tribunal de Contas que controla as contas secretas; o país teve, tem e terá, porque não 

tem como, que viver com conta secreta. Agora... É uma coisa que é curiosa. Por que é que... Eu sempre me 

perguntei isso. Por que é que sempre vieram em cima da conta Delta 3, e não tocaram em mais nada?” (ALVES, 

2010). 
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p. 321).165 Por outro lado, o ministro da Marinha, Mário César Flores, em reportagem da Folha 

de São Paulo, de 21 de outubro de 1990, afirmou que o Brasil havia gastado oficialmente US$ 

374 milhões no Programa Paralelo e que a maior parte do dinheiro, 81,7%, foi aplicado durante 

o governo do ex-presidente José Sarney, indicando que os recursos saíram principalmente do 

orçamento da Marinha, US$ 163 milhões, e do extinto Serviço Nacional de Informações, US$ 

152,5 milhões (OLIVEIRA, 1999, p. 321). 

O valor investido, segundo o Almirante Othon, comprovava que o esforço em se efetivar 

a conquista sobre a tecnologia de enriquecimento de urânio jamais foi conquistada de forma tão 

barata que girava em torno de menos de US$ 200 milhões (BARLETTA, 1997). 

Para Leonam Guimarães, a origem dos recursos financeiros utilizados pela COPESP no 

desenvolvimento do Programa Paralelo era o Conselho de Segurança Nacional (CSN): Segundo 

ele: 

 

[...] era a quem o Othon se reportava. O dinheiro vinha do Conselho de Segurança 

Nacional, composto por aquela “trindade” poderosa à época: o Octávio Aguiar de 

Medeiros166, o Danilo Venturini167 e o Rubens Bayma Denys168. Prestávamos contas 

ao Conselho de Segurança Nacional. Isso até o governo Figueiredo. Com o Sarney, 

passou a ser o Conselho de Defesa Nacional (GUIMARÃES, Leonam dos Santos apud 

PATTI, 2014a, p. 122). 

 

Sobre os recursos empregados no financiamento do Programa Autônomo de Tecnologia 

Nuclear, o relatório final da CPI de 1991, que promoveu investigação parlamentar sobre o 

programa, concluiu que: 

 

A legalidade de todo o conjunto de ações, que envolve o complexo do Programa 

Nuclear Paralelo, não é passível de discussão. O Programa foi erigido sobre um 

conjunto de leis e regulamentos do antigo sistema. Havia, inclusive, na época, o 

documento-secreto. Não se pode, portanto, afirmar que o Programa Nuclear Paralelo 

seja ilegal, pois ele foi construído sobre o sistema jurídico vigente na época, que foi 

enterrado pela Constituição de 1988 (MOTTA, 2014, p. 149). 

 

Rechaçando eventual questionamento sobre o verdadeiro intuito militar com o 

desenvolvimento do Programa Paralelo, a reportagem também da revista Veja trazia uma 

declaração do ministro da Marinha, Maximiano da Fonseca, na qual ele afirmou: “Não 

 
165 Rex Nazaré era o único civil, na época presidente da CNEN, que conhecia as operações bancárias, juntamente 

com uma elite de oficiais das Forças Armadas (OLIVEIRA, 1999, p. 324). 
166 O General Otávio Aguiar de Medeiros foi o diretor do Serviço Nacional de Informações (SNI) durante o 

governo João Figueiredo. 
167 O General Danilo Venturini foi Chefe do Gabinete Militar no governo João Figueiredo. 
168 O General Rubens Bayma Denys, Chefe do Gabinete Militar no governo José Sarney. 
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precisamos da bomba agora, já que não há inimigo estrangeiro à vista. O que precisamos é reter 

a tecnologia para ter a capacidade de fabricá-la, caso as circunstâncias exijam”.169 

As desconfianças surgidas em torno de eventuais pretensões bélicas do Programa 

Nuclear Brasileiro, principalmente, após as primeiras veiculações de notícias sobre a existência 

do Programa Paralelo sempre recaíram sobre todo o processo de evolução tecnológica no setor. 

Mas os entrevistados que se envolveram no chamado Programa Autônomo Nuclear Brasileiro 

rechaçam que se vislumbrava tal finalidade. Rex Nazaré declarou que jamais houve decisão 

política para o desenvolvimento de uma bomba atômica no país, destacando que “Ao contrário, 

as orientações de Médici, Geisel, Figueiredo e Sarney eram de que não houvesse o 

desenvolvimento de uma arma propriamente dita, mas de tecnologias nucleares que fossem 

prioritárias para a sociedade, incluindo o uso civil” (MOTTA, 2014, p. 121). 

Segundo Rex Nazaré, identificado em reportagem do jornal Correio Braziliense como 

o “pai da bomba”:170 

 

Em nenhuma reunião que eu participei, em toda a minha vida, jamais foi colocado na 

minha frente nenhuma proposta de desenvolver coisa nenhuma de arma nuclear com 

colaboração estrangeira. E muito menos isso. Mas nessa época, eu estou me 

lembrando perfeitamente, era muito comum se ver notícias transcritas do Der Spiegel. 

Agora, aconteceu um fenômeno que... Esse é que eu gostaria muito de ressaltar. O 

Brasil quando começou a fazer o seu programa para valer, seguindo em linha reta, um 

programa autônomo, lá na frente, num determinado momento podia ter optado em 

fazer uma bomba. Mas não era decisão do governo. Era uma questão fechada pelo 

Figueiredo, que o Brasil não ia entrar para isso. E havia um outro fato, de origem 

emotiva e pessoal do Figueiredo. O pai do Figueiredo tinha sido exilado político na 

Argentina. E Figueiredo quando garoto morou na Argentina, tinha sido muito bem 

tratado na Argentina (ALVES, 2010). 

 

Enquanto Rex Nazaré coloca a relação com a Argentina como fator de influência sobre 

a decisão de que o Programa Nuclear Brasileiro deveria ter finalidade exclusivamente pacífica, 

Laércio Vinhas garante que as limitações tanto orçamentárias quanto de pessoal foram as 

grandes responsáveis para que não houvesse uma canalização de esforços para a fabricação de 

um artefato bélico ou maiores incentivos nessa direção. De acordo com ele, “[...] ‘pra’ fazer o 

projeto de uma bomba atômica, é preciso ter muita gente trabalhando, muito dinheiro. É 

impossível fazer em segredo esse tipo de coisa” (VINHAS, 2020). 

Já Leonam dos Santos Guimarães, quando foi perguntado se havia algum tipo de 

finalidade bélica no programa nuclear empreendido pela Marinha, respondeu assim: “O da 

Marinha não. Não posso afirmar os outros programas que eu não conheço. O da Marinha não.” 

 
169 A bomba do porão. In: Revista VEJA, 22 abr. 1987.  
170 O pai da bomba está na ativa. Correio Braziliense, 20 set. 2005. 
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Ele foi enfático em sua resposta e acrescentou que a finalidade do Programa Nuclear da Marinha 

era muito clara: produzir combustível para o reator do submarino. De acordo com ele, “[...] isso 

aí ninguém vai vender e você precisa saber fazer”.171 

Antônio Carlos Barroso, que também participou do Programa Paralelo enquanto 

funcionário do IPEN, afirmou que: 

 

O programa da Marinha visava fazer submarinos nucleares, mas não armas nucleares. 

Então era um programa que dava ‘pra’ você participar, porque você querer entrar num 

programa de desenvolvimento de armas nucleares era uma coisa que eu, por exemplo, 

jamais participaria, e sei de outros que jamais participariam.172 

 

Ainda que reconheça que um submarino possa ser considerado uma arma, o entrevistado 

relatou que o objetivo do submarino nuclear era carregar armas convencionais. Segundo ele: 

 

Em nenhum momento houve no Programa da Marinha qualquer desenvolvimento para 

armas. Inclusive toda parte de desenvolvimento dele ficou dentro das salvaguardas, 

então, isso daí tudo tranquilo. Parte de enriquecimento de urânio ficou sob 

salvaguardas. A gente sabia que não tinha finalidade bélica no IPEN, na antiga 

COPESP.173 

 

José Israel Vargas, que liderou a Comissão de Avaliação do Programa Nuclear 

Brasileiro de 1986, defendeu a existência do programa paralelo ao afirmar que “[...] o 

desenvolvimento autônomo do enriquecimento do urânio é uma das maiores conquistas 

tecnológicas da história brasileira” (VARGAS, José Israel apud PATTI, 2014a, p.115). 

Um caso de grande repercussão no governo Sarney foi o acidente radioativo ocorrido 

em Goiânia (GO).174 Entre setembro e outubro de 1987, catadores de papel, em busca de sucata 

 
171 GUIMARÃES, Leonam dos Santos. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

22 abr. 2021. 
172 BARROSO, Antônio Carlos de Oliveira. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, 

RJ. 9 mar. 2021. 
173 Idem. 
174 Segundo Suzane de Alencar Vieira: “No mês de setembro de 1987, o despejo de equipamentos abandonados 

nas ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia despertou a curiosidade e o interesse de dois moradores do Bairro 

Popular, adjacente ao instituto. Os dois rapazes, que estavam temporariamente sem emprego, viram naquela 

parafernália de ferro e chumbo a possibilidade de conseguir algum rendimento monetário. Roberto e Wagner 

encontraram o aparelho radioterápico contendo a cápsula de césio-137 e levaram-no para a casa de Roberto na 

Rua 57. Os dois rapazes romperam o invólucro de chumbo e perfuraram a placa de lítio que isolava as partículas 

radioativas do contato com o ambiente. A peça de chumbo foi vendida para Devair, dono de um ferro-velho, 

localizado na Rua 26-A, no Setor Aeroporto. Embora não apresentasse valor comercial aparente, a cápsula 

indeterminada foi incluída na transação. Nas mãos de Devair, a cápsula revelou um brilho azul fascinante em uma 

noite de setembro. Entusiasmado com sua descoberta, Devair divulgou na vizinhança o espetáculo da luz azul e 

distribuiu entre parentes, amigos e vizinhos alguns fragmentos do pó desprendidos do interior da cápsula. O césio-

137, liberado da cápsula, passaria a circular silenciosamente pela vizinhança do Bairro Popular, Setor Aeroporto 

e Setor Norte Ferroviário, bairros da região central de Goiânia. A substância radioativa usada no tratamento de 
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para venda, encontraram uma cápsula de césio 137 em um prédio abandonado do antigo 

Instituto Goiano de Radioterapia (IGR), que funcionara no local de 1972 a 1985. Houve 

contaminação por radioatividade após um aparelho utilizado em radioterapias ter sido 

manuseado por catadores e vendido como sucata a um ferro-velho da cidade. O equipamento 

foi violado e liberou cloreto de césio solúvel, atingindo várias pessoas. A CNEN era 

responsável pela fiscalização do uso de radioisótopos para pesquisas e usos medicinais, 

agrícolas, industriais e atividades equivalentes desde 1974. Portanto, cabia-lhe a fiscalização 

do IGR (CORRÊA, 2010).175 

O evento é considerado o maior acidente radioativo do Brasil, sendo classificado como 

nível 5 – acidentes com consequências de longo alcance – na Escala Internacional de Acidentes 

Nucleares da AIEA, que vai de zero a sete (MOTTA, 2014). 

A mídia interpretou o caso do césio de Goiânia como acidente, porém, para Rex Nazaré, 

o que ocorreu não foi mero acaso, já que 15 dias antes do início da contaminação radioativa, 

havia ocorrido a cerimônia em que o presidente Sarney anunciou o domínio brasileiro sobre a 

tecnologia de enriquecimento de urânio. Em sua opinião: “Essa coincidência levantou a 

hipótese de que o caso do césio teria sido uma ação encomendada para desviar o foco do 

programa autônomo nuclear brasileiro, e como qualquer ato de sabotagem, deveria ter o 

dinheiro como motivação” (MOTTA, 2014, p. 118). 

Após o acidente, houve rumores de que o governo deveria demitir Rex Nazaré da 

presidência da CNEN para evitar críticas da imprensa sobre possível responsabilidade da 

instituição sobre o ocorrido. Contudo, Rex Nazaré se manteve à frente da Comissão durante 

todo o mandato de Sarney. 

O Almirante Othon condiciona a permanência de Rex Nazaré à frente da CNEN devido 

à sua intervenção junto ao Ministro da Marinha, Almirante Henrique Sabóia que, por sua vez, 

convenceu o presidente José Sarney para não o demover do cargo. De acordo com suas 

palavras: 

 

 
doenças havia escapado da cápsula protetora e se transformara em uma terrível fonte de contaminação. Nas noites 

de setembro de 1987, o césio-137 emanava uma deslumbrante luz azul que seduzia os moradores. Sob a forma de 

pedra ou pó, o césio-137 circulava de mão em mão como uma dádiva maravilhosa que, por vezes, era recebida 

como um signo de sorte e bem-aventurança. Setembro é o mês em que as partículas radioativas se difundiram 

pelos ares de Goiânia e a cápsula incógnita encantara os moradores do Setor Aeroporto com seu brilho azul, apenas 

visto à noite. Somente em outubro de 1987, a contaminação foi constatada e o episódio do rompimento da cápsula 

foi assimilado como ponto inicial de uma tragédia divulgada como o ‘acidente radioativo com o césio-137’” 

(VIEIRA, 2013). 
175 “Os proprietários do IGR alegaram que, em meados de 1985, haviam comunicado à CNEN a mudança de suas 

instalações e a permanência do aparelho radioativo no antigo endereço. A Comissão negou que tenha havido tal 

comunicação” (CORRÊA, 2010, p. 112). 
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Em setembro de 1987, houve o acidente radiológico de Goiânia. Se Sarney tirasse Rex 

da Cnen, resolveria um problema político. Mas no nosso pensamento não era 

interessante tirar o Rex dali. Pensei que Sarney concordaria com a permanência de 

Rex na Cnen se o almirante Saboia pedisse que ele fosse mantido no cargo (SILVA, 

Othon Luiz Pinheiro da apud PATTI, 2014a, p. 166). 

 

O Almirante Othon Pinheiro da Silva relatou o que aconteceu após o pedido: “Deu-me 

uma bronca muito grande. Eu insisti e ele falou que pediria ao Sarney porque tinha muita 

consideração por mim. Aí ele foi pediu para o Rex ficar” (SILVA, Othon Luiz Pinheiro da apud 

PATTI, 2014a, p. 166). 

A questão nuclear também chegou a ser objeto de debates sobre a forma na qual deveria 

ser inserida no texto da Constituição Federal promulgada em 1988. A Sociedade Brasileira de 

Física que era crítica ao programa, reuniu 60 mil assinaturas de políticos e membros da 

sociedade civil em um abaixo-assinado defendendo a proibição expressa do desenvolvimento 

de armas nucleares pelo Brasil no documento. No entanto, o texto que foi redigido e aprovado 

acerca da questão nuclear pode ser considerado bastante flexível ao não proibir a utilização 

pacífica de explosivos nucleares, o que foi considerada uma vitória de defensores do Programa 

Nuclear Paralelo, uma vez que ele poderia continuar sua trajetória livre de restrições 

constitucionais (PATTI, 2012).  

A redação na nova Constituição Brasileira determinava que “[...] quaisquer atividades 

nucleares dentro do território nacional serão permitidas somente para fins pacíficos e se 

aprovadas pelo Congresso Nacional”, texto esse que, na interpretação de ativistas antinucleares, 

não abolia o direito de desenvolver artefatos nucleares ou enriquecer urânio fora das 

salvaguardas internacionais (BARLETTA, 1997). Segundo Dalaqua (2017, p. 33), “[...] a 

limitação das atividades nucleares a fins pacíficos poderia incluir a produção e detonação de 

um artefato nuclear, uma vez que o país ainda não havia renunciado oficialmente às PNEs”.176 

 

 

3.3 A POLÍTICA NUCLEAR NO GOVERNO COLLOR: RECADO À COMUNIDADE 

INTERNACIONAL E AMARRAS AO ESTAMENTO MILITAR 

O presidente Collor (1990-1992) realizou diversas mudanças na política nuclear 

brasileira no início da década de 1990. Em seu primeiro ano de governo, ele expôs na 

Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 1990 a renúncia a qualquer tipo de 

 
176 PNEs (Peaceful Nuclear Explosions) referem-se às chamadas explosões nucleares pacíficas. 
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intenção do Brasil em desenvolver armamentos nucleares, estabelecendo como compromisso 

nacional a realização de atividades nucleares apenas para fins pacíficos. Tal atitude teve o 

objetivo de demonstrar à comunidade internacional a intenção de controlar a política nuclear 

brasileira e, ao mesmo tempo, apresentar o Brasil como um país confiável (WROBEL; 

REDICK, 1998, p. 170). 

Collor atuou para tentar pôr fim a quaisquer desconfianças que pudessem recair sobre o 

Brasil em virtude dos objetivos do Programa Paralelo. Em gesto alegórico, o presidente fechou 

o campo de teste de explosivos nucleares na base da Aeronáutica localizada na Serra do 

Cachimbo (PA) durante cerimônia pública, em mais uma demonstração de que o Brasil 

renunciava a qualquer perspectiva de desenvolvimento de armas nucleares: esse era o recado a 

ser dado para a comunidade internacional (PATTI, 2013). Collor havia convocado seus 

ministros militares para Brasília na semana anterior a esse evento para fornecer um resumo 

detalhado das atividades nucleares sob sua supervisão, embora ordenados a ingressar na 

comitiva presidencial de Cachimbo, mantiveram distância para evitar aparecer nas fotografias 

e recusaram-se a fazer comentários à imprensa. O evento da mídia em Cachimbo foi uma 

deliberada humilhação pública das Forças Armadas que invocou a autoridade de Collor como 

Presidente da República (BARLETTA, 1997).177 

Mark Hibbs indaga se esses buracos em Cachimbo não eram todas as provas que 

confirmam que o Brasil trabalhava secretamente na produção de armas nucleares. Em sua 

análise, ele pondera que os mentores do projeto estavam longe de realizar qualquer teste 

nuclear, até porque se descobriu que o local era inútil para testar explosivos atômicos, pois não 

havia infraestrutura de apoio, e o fundo dos buracos continha água, segundo informaram seus 

interlocutores brasileiros. O local para testagem de explosivos na Serra do Cachimbo, que já 

tinha sido noticiado pela imprensa em 1986, no início do governo Sarney, agora seria explorado 

por Collor para conter a independência dos militares brasileiros em assuntos nucleares e 

demonstrar à Argentina, aos EUA e ao mundo que o Brasil agora seria um parceiro estrangeiro 

confiável (HIBBS, 2014). 

Na opinião de Leonam Guimarães, não havia possibilidade qualquer de uso desse local 

para explosões nucleares, o que pode se configurar como um grande mistério, pois, no momento 

em que foi descoberto, em meados da década de 1980, o país ainda não possuía condição 

alguma de desenvolver artefato nuclear, porque ainda estava engajado no desenvolvimento da 

 
177 No evento, Collor, cercado por jornalistas nacionais e internacionais e ladeado por seus ministros militares 

“visivelmente pouco à vontade”, jogou duas colheres de limão em um buraco perfurado nas profundezas da base 

da Força Aérea de Cachimbo, em uma área remota da Amazônia (BARLETTA, 1997). 
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tecnologia de enriquecimento de urânio, fator vital para a produção de armas atômicas. Além 

disso, o buraco na Serra do Cachimbo seria facilmente identificado por satélites. Em sua 

opinião: 

 

Agora, essa história do buraco da Serra do Cachimbo é a coisa mais curiosa do mundo. 

Primeiro: por que fizeram o buraco, se não havia material para fazer um artefato? 

Naquele momento, não haveria nenhuma utilidade para aquele buraco... No que diz 

respeito ao programa paralelo, não havia a possibilidade de se fazer o enriquecimento 

de urânio, pois nem a centrífuga nem o laser estavam funcionando. Segundo: uma vez 

que há satélite, claro que um buraco daqueles seria descoberto. Então, a conclusão a 

que chegamos é a de que o buraco foi feito para ser descoberto... Aquele buraco é um 

mistério, porque a explicação simples de que os militares queriam explodir uma 

bomba e fizeram um buraco de teste não cola. Essa história não cola (GUIMARÃES, 

Leonam dos Santos apud PATTI, 2014a, p. 124). 

 

Contudo, o Almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, após questionamento que Luiz 

Pinguelli Rosa formulou, admitiu que o local na Serra do Cachimbo era destinado a testes 

nucleares. A afirmação teria sido feita em uma reunião, ocorrida em 14 de setembro de 1990, 

entre diversas autoridades da área nuclear, no Instituto de Estudos Avançados da USP 

(OLIVEIRA, 1999, p. 370). 

No período, nova CPI foi criada em 19 de abril de 1990 para investigação do Programa 

Nuclear Paralelo, após jornais revelarem informações sobre a existência de contas secretas no 

exterior cujos recursos foram utilizados para manter o programa secreto (PATTI, 2012). A CPI 

pressionou por informações sobre o financiamento, a administração e os objetivos do Programa 

Autônomo de Tecnologia Nuclear (PATN), questionando o caráter secreto do programa e suas 

questões de custo e segurança (BARLETTA, 1997).178 A deputada Anna Maria Rattes (PSDB-

RJ) requereu a abertura da CPI em abril de 1990, na forma do artigo 58, parágrafo 3º, da 

Constituição Brasileira, com a finalidade de investigar o Programa Paralelo e seus pontos 

considerados secretos os quais atentavam contra dispositivos estabelecidos pela Constituição 

Federal recém-promulgada (OLIVEIRA, 1999, p. 457).179 

 
178 A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instalada em 7 de junho de 1990, tendo a própria deputada 

como presidente e o deputado José Jorge como vice-presidente, além do senador Severo Gomes como relator 

(OLIVEIRA, 1999, p. 458). 
179 A CPI foi finalizada em 6 de dezembro de 1990 depois de interrogar as seguintes autoridades: Almirante 

Maximiano da Fonseca, ex-ministro da Marinha; General Danilo Venturini, ex-chefe do Gabinete Militar e 

secretário do Conselho de Segurança Nacional (depoimento secreto); Rex Nazaré Alves, ex-presidente da CNEN 

(depoimento secreto); Renato Archer, ex-ministro da Ciência e Tecnologia; Almirante Othon Pinheiro da Silva, 

responsável pelo Centro Experimental de Aramar; José Luiz Santana de Carvalho, presidente da CNEN; José 

Goldemberg, então secretário de Ciência e Tecnologia, e Pedro Paulo Leoni Ramos, secretário de Assuntos 

Estratégicos. Por problemas de saúde, o General João Baptista Figueiredo, ex-presidente da República, foi ouvido 

em sua residência na cidade de Petrópolis (RJ) (OLIVEIRA, 1999, p. 459). 
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Na opinião de Rex Nazaré, essa CPI foi criada para investigar se o desenvolvimento da 

tecnologia nuclear pelo país tinha como finalidade a construção de uma bomba atômica, além 

de buscar estabelecer mecanismos de fiscalização e controle sobre as atividades do setor. Para 

o então ex-presidente da CNEN, “[...] havia um grande interesse nacional, fortemente suportado 

por motivações externas, em desmistificar o Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear. Basta 

chamar atenção ao fato dele ter sido chamado de Programa Paralelo” (MOTTA, 2014, p. 143). 

No entanto, as autoridades políticas e militares que participaram da CPI justificaram que 

havia a necessidade de sigilo sobre as atividades do Programa Paralelo não para escondê-lo da 

sociedade brasileira, mas sim para proteger o governo das pressões internacionais, 

principalmente daquelas vindas de Washington (CORRÊA, 2010, p. 134). Mesmo assim, o 

relatório final da CPI criticou a excessiva centralização e o sigilo do programa e exigiu que o 

Congresso fosse informado de todos os desenvolvimentos nucleares no país (BARLETTA, 

1997). 

O governo Collor atuou para reduzir a autonomia militar em assuntos nucleares. Nesse 

sentido, ele escolheu José Goldemberg, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Física e um 

firme defensor do controle civil sobre programas nucleares, como seu novo secretário de 

Ciência e Tecnologia. Ele afirmou o controle sobre a CNEN, colocando-a sob a jurisdição da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e substituindo seu presidente pró-militar, Rex 

Nazaré, por um defensor da responsabilidade civil, José Luiz de Santana Carvalho. No entanto, 

uma iniciativa de transferência de autoridade sobre a CNEN para o ministério de Goldemberg 

falhou, supostamente devido à oposição militar (BARLETTA, 1997). 

Mais uma vez, o Almirante Othon revela que interferiu sobre o futuro de Rex Nazaré na 

presidência da CNEN, desta vez, pela sua saída. Logo após Collor assumir a presidência, houve 

reunião entre o Ministro do Exército de José Sarney, General Leônidas Pires Gonçalves, e o 

secretário de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo Leoni. Nessa ocasião, Rex Nazaré apresentou 

o Programa Paralelo para ciência do novo governo, sem, porém, convidar alguém que 

representasse a Marinha. Segundo o almirante: 

 

Quando o Rex ele fez aquela reunião sem convidar ninguém da Marinha, o ministro 

Mário César Flores perguntou-me o que eu achava. Falei que ele teria que ir para casa. 

Infelizmente, depois entrou José Luiz de Santana Carvalho, que me havia sido 

apresentado pelo próprio Rex. Pedro Paulo Leoni perguntou se eu tinha algo contra 

ele; disse que não, e ele assumiu a presidência (GUIMARÃES, Leonam dos Santos 

apud PATTI, 2014a, p. 166). 
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Collor se engajou em um esforço enérgico, embora sistemático, para reduzir as 

prerrogativas dos militares. Ele substituiu o Serviço Nacional de Informação, dominado pelos 

militares, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e nomeou um empresário como 

secretário. Seus indicados para os ministérios militares eram profissionais não políticos. Collor 

também fez cortes substanciais nos gastos com defesa e aumentou o papel do Itamaraty na 

formulação de políticas de segurança e nas indústrias de defesa (BARLETTA, 1997). 

Paulo Nogueira Batista avalia que a gestão da política nuclear sob o governo Collor fez 

com que o programa retornasse “praticamente à estaca zero”, pois, além de manter suspenso o 

Programa de Centrais e o acordo com a Alemanha, iniciou-se o desmonte do Programa Paralelo 

sob a orientação do Professor Goldemberg (BATISTA, 2000, p. 58). Todavia, Leonam 

Guimarães contradiz essa afirmação, explicando que, apesar de o governo Collor dar sinais de 

que era contra o desenvolvimento do Programa Paralelo, as atividades nucleares da Marinha 

foram mantidas. Ele acrescenta o seguinte: “O curioso é que Collor fechou o buraco na Serra 

do Cachimbo e fez cara feia em sua visita a Aramar, mas não cortou as verbas da COPESP. Os 

anos do governo Collor foram os anos dourados da COPESP. Não houve interrupção dos 

trabalhos” (GUIMARÃES, Leonam dos Santos apud PATTI, 2014a, p. 124). 

A CPI que investigou o Programa Nuclear Paralelo, em 1990, sugeriu que o governo 

transferisse a CNEN para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse ministério havia sido 

extinto por Collor em 1990, mas em 1992, Itamar Franco o recriou, nomeando José Israel 

Vargas como seu novo ministro. Ao assumir a presidência, Itamar optou por manter a CNEN 

vinculada à SAE e exonerou José Luiz de Santana de Carvalho da presidência do órgão. Em 

seu governo, o projeto nuclear da Marinha permaneceu vinculado à CNEN e resguardado pela 

SAE, sob o comando do Almirante Flores. Na presidência da CNEN, Itamar Franco nomeou 

Márcio Costa e, em 1993, Othon Pinheiro da Silva foi promovido ao último posto que um 

engenheiro naval poderia alcançar, o de vice-almirante. Em 1994, o almirante Othon “[...] 

deixou o Projeto por ter completado o tempo de carreira militar” (CORRÊA, 2010, p. 143). 

Na opinião do Almirante Othon – ex-coordenador da COPESP –, em entrevista concedia 

em 02/12/2002 à Ana Maria Pinho Leite Gordon, a separação dos projetos em que o IPEN e a 

Marinha trabalhavam conjuntamente foi um erro ocasionado pela falta de visão estratégica da 

parceria entre as duas instituições. 

 

Vamos pegar países que tem recursos. Os E. U. A. (por exemplo), como foi feito o 

programa? O programa de propulsão nuclear foi intimamente ligado com a Comissão 

Nacional de (Energia) Nuclear deles. Na França foi feita uma ligação íntima com a 

Comissão Nuclear Francesa (CEA). Na Inglaterra o mesmo [...] Num país que não 
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tem dinheiro, muito maior a razão para unir as partes. Eu diria que foi o anticlímax da 

inteligência que ‘baixou’ (GORDON, 2003, p. 64) 

 

Othon Pinheiro da Silva complementa que a separação foi fruto de desinteresse e de 

falta de aderência à necessidade de programas estratégicos para o país, sendo uma fase em que 

os grandes programas de Estado tiveram uma importância secundária (GORDON, 2003). 

A partir de 1994, o projeto nuclear da Marinha sofreu uma forte redução de recursos, o 

que impactou na conclusão do projeto do submarino de propulsão nuclear. Sobre essa situação, 

Leonam Guimarães se posiciona do seguinte modo: 

 

A Copesp mudou o nome para CTMSP em 1995.Eles tiraram o Othon em 1994 e 

colocaram um interventor, o Arlindo Vianna Filho. Não era claro, mas parecia que 

iam acabar com tudo. Depois do Arlindo veio o Ivan de Aquino Viana, que ficou até 

1998. O Mauro César Pereira, ministro da Marinha, uma vez reuniu todo mundo para 

dizer que ele não queria acabar, pelo contrário, queria fazer. E as coisas andavam, não 

na mesma velocidade de antes, mas numa velocidade razoável para esse período, que 

corresponde ao primeiro governo Fernando Henrique. Já no segundo governo 

Fernando Henrique foi paralisando... (GUIMARÃES, Leonam dos Santos apud 

PATTI, 2014a, p. 125). 

 

Em retrospectiva, é possível perceber um paradoxo envolvendo o Programa Paralelo a 

partir dos fatos relatados. A década de 1980 representou um período de grande pujança do 

programa: a despeito de ter sido secreto por alguns anos e sustentado por meio de operações 

financeiras pouco ou nada transparentes em relação à prestação de contas dos recursos públicos 

utilizados, ele foi enaltecido pelos seus resultados e recebeu parecer extremamente favorável 

da CPI de 1990. Entretanto, ao longo da década de 1990, o Programa Paralelo sofreu 

progressivo declínio iniciado no governo Collor apesar de ele ter mantido os investimentos. 

Esses foram muito reduzidos nos governos posteriores de Itamar Franco (1992-1994) e 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).180 

 

3.3.1 O processo de aproximação com a Argentina até a institucionalização do ABACC 

O governo Fernando Collor também deu prosseguimento às iniciativas de aproximação 

nas relações nucleares entre o Brasil e a Argentina sob a presidência de Carlos Menem à época. 

Segundo Etel Solingen (1995), ao pretenderem revisar o conteúdo da dimensão da presença do 

Estado, a dinâmica liberal implantada por ambos os governos em suas respectivas agendas 

 
180 Nesse governo, em 1997, tendo como Celso Lafer ministro das Relações Exteriores, o Brasil tornou-se 

signatário do TNP, 30 anos após a instituição desse tratado internacional. Entretanto, não assinou o Protocolo 

Adicional até os dias de hoje por considerar que ele contém a possibilidade de inspeções mais intrusivas que 

poderiam colocar em risco segredos da indústria nuclear brasileira. 
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econômicas caracterizou o que pode ser chamado de “coalizão liberalizadora”. Com isso, a 

atuação foi facilitada com a intenção dos dois governos democráticos de reduzirem e colocarem 

as atividades nucleares militares sob estrito controle civil e obter ganhos econômicos no 

processo de integração (SOLINGEN, 1995). 

Dessa forma, os esforços conjuntos alcançaram a criação de um Sistema Comum de 

Controle e Prestação de Contas (SCCC) de atividades nucleares a ser conduzido pela recém-

formada Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares 

(ABACC) em novembro de 1990. Além disso, instituiu-se o Acordo Quadripartido entre 

Argentina, Brasil, ABACC e AIEA, assinado em 13 de dezembro de 1991 na sede da AIEA, 

em Viena.181 

O acordo era fruto de um conjunto de iniciativas que datava de meados de 1979, quando 

ocorreram as primeiras manifestações de aproximação entre o Itamaraty e o Ministério das 

Relações Exteriores argentino. Junto a essas, o presidente da Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), Almirante Castro Madero, e o presidente da CNEN à época, Hervásio de 

Carvalho, frequentemente trocavam impressões sobre o desenvolvimento nuclear em seus 

respectivos países. 

Após a assinatura do acordo nuclear entre o Brasil e a Argentina, houve visitas 

recíprocas de militares, de diplomatas e de cientistas às instalações nucleares (PATTI, 2012). 

Em 1980, os presidentes João Figueiredo e Rafael Videla se encontraram em Buenos Aires, 

visita retribuída no ano seguinte com a vinda do novo presidente argentino à época, Roberto 

Viola (CAMARGO; VASQUEZ, 1988, p. 133). 

Alguns anos antes, já existira uma proposta pelo estabelecimento de salvaguardas 

mútuas quando o senador norte-americano Paul Findley, do Partido Republicano, chegou a 

sondar altas autoridades da Argentina e do Brasil sobre um formato de cooperação nuclear 

diferente dos postulados pela administração Carter. Findley propunha um acordo de inspeções 

bilaterais, visando atenuar as suspeitas internacionais crescentes que recaíam sobre os seus 

respectivos programas nucleares. Além disso, a proposta pregava que ambos governos 

deveriam tanto renunciar ao desenvolvimento de explosivos nucleares para fins pacíficos 

quanto acatar o monitoramento contínuo e mútuo em suas instalações nucleares (PATTI; 

MALLEA, 2018). A proposta do congressista dos EUA encontrou boa recepção na Argentina; 

 
181 Para mais informações sobre o processo de aproximação de Brasil e Argentina ver: MALLEA, Rodrigo; 

SPEKTOR, Matias; WHEELER, Nicholas J. Origens da cooperação nuclear: uma história oral crítica entre 

Argentina e Brasil. Woodrow Wilson Center for Scholars e FGV: Rio de Janeiro, 2015. 
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todavia, pelo lado do Brasil, não houve a mesma reação porque o governo brasileiro considerava 

que o país já se encontrava inserido na estrutura internacional e multilateral de salvaguardas na 

área nuclear (MALLEA, 2012). 

No entanto, a década de 1980 marcou o estabelecimento de aproximação entre os 

governos brasileiro e argentino por meio da assinatura de declarações de compromisso que 

incorporaram a agenda nuclear na pauta principal iniciada pelo Acordo de Cooperação entre o 

Brasil e a Argentina para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia 

Nuclear no ano de 1980. O acordo previa o fornecimento de serviços de fabricação de 

combustível nuclear pela Argentina e o arrendamento de concentrado de urânio para o Brasil. 

Por sua vez, empresas brasileiras produziriam equipamentos pesados para usinas nucleares 

argentinas, simbolizando os primeiros passos da reaproximação que se desenvolveu nos anos 

posteriores (PATTI, 2012).182 

O conflito entre a Argentina e a Grã-Bretanha na guerra pelas Malvinas também 

contribuiu para o estreitamento nas relações argentino-brasileiras. Mesmo aparentando 

neutralidade no conflito, o governo brasileiro apoiou política e diplomaticamente Buenos Aires, 

reiterando o posicionamento brasileiro desde 1833: a defesa soberana do vizinho sobre o 

arquipélago. Figueiredo também defendeu o pleito argentino na ocasião de encontro com o 

presidente Ronald Reagan em maio de 1982, e no discurso proferido na Assembleia das Nações 

Unidas do mesmo ano. A atitude do então presidente brasileiro foi interpretada pelo lado 

argentino como demonstração de lealdade (MALLEA, 2012). Contudo, apesar do 

reconhecimento do direito histórico sobre as Ilhas Malvinas, “[...] não mostrou demasiado 

fervor na defesa da causa do país vizinho, preservando, desta forma, ao mesmo tempo, sua 

relação com a Argentina” (CAMARGO; VASQUEZ, 1988, p. 135). 

A evolução mais rápida do programa nuclear argentino fez com que o país vizinho 

alcançasse sua autonomia no processo de enriquecimento de urânio por difusão gasosa em sua 

instalação de Pilcaniyeu, fato informado ao governo brasileiro poucos dias antes do anúncio 

oficial através de carta enviada pelo presidente argentino Reynaldo Bignone ao presidente 

Figueiredo.183As relações de confiança que marcaram o período de governo dos dois 

presidentes se caracterizaram com eventos que solidificaram a aproximação no terreno nuclear 

 
182 Na mesma data da assinatura do acordo de cooperação nuclear, também foi firmado um convênio de cooperação 

entre o Brasil e a Argentina. No dia 20 de agosto de 1980, seguiram-se dois protocolos de execução: o de nº 1, 

para cooperação no campo da formação de recursos humanos, e o de nº 2, para informação técnica, ambos 

assinados pela CNEN e pela CNEA (OLIVEIRA, 1999, p. 381). 
183 O anúncio oficial ocorreu em 18 de novembro de 1983. Buenos Aires também emitiu nota diplomática sobre o 

feito para os EUA, a União Soviética, a França e a China (PATTI, 2012). 
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e a troca de informações sobre o status de avanço dos respectivos programas nucleares. Por 

exemplo, após a veiculação na imprensa brasileira sobre o local de testes nucleares mantido 

pela Força Aérea Brasileira na Serra do Cachimbo, o Itamaraty se apressou em informar ao 

governo argentino que a obra tinha finalidade pacífica, qual seja, servir de estoque de lixo 

nuclear (PATTI, 2012). Por sua vez, o anúncio do domínio do Brasil sobre a tecnologia de 

enriquecimento de urânio também foi informado pelo governo brasileiro a Buenos Aires, 

conforme noticiou o jornal O Globo de 2 de setembro de 1987.184 Segundo Castro Neves, foi o 

próprio presidente Sarney que achou que era “[...] importante para o Brasil demonstrar que nós 

já havíamos adquirido a capacidade de enriquecimento, mas, mais importante ainda, era que 

essa capacidade não fosse lida como sendo contra o nosso principal vizinho e parceiro, a 

Argentina” (MALLEA; SPEKTOR; WHEELER, 2015, p. 175) 

No final de 1985, na Declaração Conjunta sobre Política Nuclear, negociada na cúpula 

presidencial ocorrida naquele período, os dois países desenvolveram medidas bilaterais e laços 

de confiança na área nuclear, abrindo espaço para sedimentar uma nova realidade nas relações 

em lugar das desconfianças mútuas anteriormente existentes (WROBEL; REDICK, p. 165). Na 

inauguração da Ponte Tancredo Neves sobre o rio Iguaçu, foi criada uma Comissão Mista para 

tratar da integração econômica entre Brasil e Argentina, momento em que Sarney e Alfonsín 

afirmaram o caráter pacífico dos respectivos programas nucleares simbolizados na Declaração 

de Iguaçu (1985) que buscava ampliar a cooperação entre os dois países (CARPES, 2006). 

Sucessivos acordos foram assinados nos anos seguintes.185 Os dois chefes de Estado 

assinaram a Declaração de Brasília, em 1986, que apresentou um balanço do desempenho do 

Grupo de Trabalho Conjunto que havia sido criado. Já em 1987, houve a assinatura da 

Declaração de Viedma quando ocorreu a vista de Sarney ao Centro Atômico de Pilcaniyeu. No 

ano seguinte, na visita do presidente Alfonsín ao Brasil para a inauguração da Unidade de 

Enriquecimento de Urânio Almirante Álvaro Alberto, no Centro Experimental de Aramar, foi 

assinada a Declaração de Iperó. Também em 1988, assinou-se a Declaração de Ezeiza, em 

Buenos Aires, visando tanto consolidar os esforços contidos nos documentos anteriores quanto 

ampliar a cooperação no setor nuclear para outros países latino-americanos, além de se buscar 

entendimento para o desenvolvimento de projetos integrados de forma que se otimizassem 

 
184 O jornal O Globo de 2 de setembro de 1987 informou que Sarney havia enviado ao presidente da Argentina, 

Raúl Alfonsín, uma carta de quatro páginas, avisando que brevemente o Brasil anunciaria uma grande conquista 

científico-tecnológica: o domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio pelo processo de ultracentrifugação. 
185 Declaração de Iguaçu, 1985; Declaração de Brasília, 1986; Declaração de Viedma, 1987; Declaração de Ezeiza 

e Declaração de Iperó, ambas em 1988. 
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recursos materiais e técnico-científicos de ambos países (CARPES, 2006). Entretanto, as visitas 

técnicas bilaterais de cientistas e representantes do setor dos dois países precederam os 

encontros entre Sarney e Alfonsín, demonstrando que já havia um intercâmbio técnico muito 

frutífero entre a CNEA e a CNEN (MALLEA; SPEKTOR; WHEELER, 2015). 

A proposta do presidente argentino Raul Alfonsín a José Sarney era a viabilização de 

um acordo para a criação de um sistema bilateral, visando atuar para o controle de materiais e 

instalações nucleares, fato que deu origem ao Grupo de Trabalho Conjunto como fórum de 

discussões para questões nucleares entre os dois países. O grupo evoluiu, em 1988, para um 

Comitê Permanente formado por membros do ministério das Relações Exteriores e da CNEN, 

com a participação de diplomatas e técnicos, encarregados de promover as negociações e 

sugerir orientações para a área nuclear, nos setores industriais, medidas de segurança, banco de 

dados para troca de informações e aplicação de salvaguardas a atividades nucleares. O Comitê 

Permanente mantinha convergência de posicionamento sobre as salvaguardas da AIEA, 

consideradas intrusivas e de amplo alcance, além de considerar os limites de um sistema 

bilateral de inspeções conforme defendiam as potências nucleares (WROBEL; REDICK, 

1998). Os ministros das relações exteriores do Brasil e da Argentina, Olavo Setúbal e Dante 

Caputo, respectivamente, ventilaram a possibilidade do estabelecimento de um sistema bilateral 

de contabilidade nuclear com visitas recíprocas às instalações nucleares a serem realizadas por 

inspetores brasileiros e argentinos. Contudo, a iniciativa não avançou porque o Brasil não 

apoiou o projeto, considerado inviável devido à oposição dos militares (PATTI, 2012). 

Durante o governo Sarney, de 1985 a 1989, a competição político-estratégica com a 

Argentina diminuiu acentuadamente e, portanto, esse fator desapareceu das preocupações de 

um e de outro lado (BARLETTA, 1997). Na verdade, diversas declarações voltadas para o setor 

nuclear assinadas durante o governo Sarney e Alfonsín afirmaram a intenção pacífica do Brasil 

e da Argentina quanto ao uso da energia nuclear, abrindo espaço para o estabelecimento de 

intercâmbio científico e tecnológico para o desenvolvimento de seus programas nucleares 

(CARPES, 2006). 

Com isso, Brasília e Buenos Aires aceitaram a implementação de salvaguardas 

completas em todas as suas instalações e materiais nítidos, fatores que se negavam a aceitar 

desde fins da década de 1960, quando o TNP entrou em vigor para os países signatários 

(WROBEL; REDICK, 1998). Assim, a instituição bilateral representava, na ótica de 

especialistas brasileiros e argentinos, uma tentativa de interromper as suspeitas internacionais 

sobre a finalidade dos programas nucleares, agindo como escudo para ambos os países contra 

as críticas externas (PATTI, 2012). 
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O Acordo Quadripartite caracterizava-se por ser um instrumento global, com 

salvaguardas abrangentes, porém, não totais, que repercutiu internacionalmente de forma 

favorável, tendo manifestação positiva do então diretor-geral da AIEA, Hans Blix, e do 

presidente dos Estados Unidos à época, George Bush, congratulando o presidente Collor pelo 

acordo celebrado (OLIVEIRA, 1999). 

 

3.4 CONCLUSÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

A trajetória que levou à conquista da autonomia brasileira sobre todo o ciclo nuclear 

ocorreu na década de 1980 por meio das Forças Armadas brasileiras que levaram a cabo um 

projeto de desenvolvimento no setor longe do alcance das salvaguardas internacionais 

instituídas pelo Acordo Nuclear Brasil-Alemanha Federal de 1975. Assim, nos últimos dias do 

governo Geisel, militares do alto escalão e o próprio governo perceberam que o tão almejado 

domínio sobre o ciclo completo da tecnologia nuclear não seria obtido em curto ou médio prazo, 

de tal forma que o horizonte que se apresentava era de manutenção da dependência externa no 

setor. 

O fomento a iniciativas de pesquisa nas três Forças Armadas foi a saída encontrada para 

se buscar o desenvolvimento nuclear por meios próprios. Entretanto, o projeto mais bem-

sucedido foi aquele realizado pela Marinha do Brasil: o Programa Autônomo de Tecnologia 

Nuclear (PATN), também conhecido como Programa Paralelo, tendo como figuras de destaque 

na liderança da ação o Almirante Othon Pinheiro da Silva e o então presidente da CNEN, Rex 

Nazaré Alves. Esse programa foi realizado em associação com o IPEN, considerado o instituto 

de pesquisas de maior estrutura e produtividade do país, além de ser uma das instituições 

participantes do PRONUCLEAR, atuando como local de formação cujos pesquisadores 

obtiveram qualificação no exterior. O caráter secreto do qual se revestiu o programa começou 

a levantar suspeitas na imprensa em meados da década de 1980 quando se levantaram suspeitas 

sobre as reais intenções do Programa Paralelo após algumas denúncias, reforçadas pela 

descoberta de um local criado pela Força Aérea na Serra do Cachimbo (PA) que poderia ser 

utilizado para testes nucleares. 

A divulgação da notícia de que o Brasil havia conquistado a tecnologia para o 

enriquecimento de urânio em 1988 pelo governo Sarney foi o reconhecimento do esforço do 

Programa Paralelo em detrimento do Programa Oficial. O anúncio revelou a capacidade 

brasileira em dominar um tipo de tecnologia que poucas nações haviam alcançado, gerando 

reações internacionais de preocupação já que o Brasil ainda permanecia contrário à assinatura 

do TNP. 
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Além disso, o fato trouxe à tona a maneira sigilosa e clandestina de financiamento do 

programa e alçou ao debate a questão nuclear, a qual foi inserida como dispositivo na 

Constituição Federal de 1988 que assegura o caráter pacífico no uso da tecnologia nuclear pelo 

Brasil. A questão nuclear também esteve em voga naquele período em razão de grave acidente 

ocorrido em Goiânia o qual vitimou oficialmente quatro pessoas e atingiu em torno de 1.400 

pessoas com material radioativo. 

Já o governo Collor promoveu uma série de alterações na política nuclear com medidas 

que visavam reduzir o gasto público, mitigar a ascendência militar sobre o programa e sinalizar 

à comunidade internacional compromissos crescentes, embora parciais – o governo nunca 

chegou, por exemplo, a contemplar a possibilidade de adesão ao TNP –, com o regime 

internacional de não-proliferação. Medidas como o lacre do poço da Serra do Cachimbo, a 

formalização da aproximação com a Argentina – que já vinha ocorrendo desde a década anterior 

–, além da remoção de Rex Nazaré da presidência da CNEN, foram passos naquele sentido. Em 

1991, foi criada mais uma CPI que se dedicou a investigar a trajetória pregressa do programa 

nuclear. 
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4. O PRONUCLEAR: PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

PARA A ÁREA NUCLEAR 

Este capítulo trata do programa de formação de um quadro de profissionais para 

assegurar a absorção adequada da tecnologia nuclear e propiciar um crescente domínio do 

conhecimento científico naquele setor. A estratégia do governo para atendimento de tal 

demanda foi viabilizar a preparação de recursos humanos para atuação na área. Assim, instituiu-

se o programa denominado PRONUCLEAR, cujo foco principal era a formação técnica e 

científica de quadros para atuação nas indústrias nucleares brasileiras. 

A qualificação de recursos humanos no âmbito do programa envolveu a criação de 

cursos de capacitação técnica básica, especialização, mestrado e doutorado no país, além de 

cursos de aperfeiçoamento no modelo on the job em laboratórios, centros de pesquisa e 

empresas alemãs com o objetivo de completar a formação convencional, segundo 

especificações oferecidas pela Nuclebrás. Além disso, planejou-se a adaptação de currículos 

em cursos de graduação nas disciplinas de formação profissional no Brasil e a oferta de curso 

de formação de tecnólogos e cursos de nível médio para a formação de técnicos. 

Após a assinatura do Acordo de Cooperação Nuclear entre o Brasil e a República 

Federal da Alemanha, ficou evidenciada a necessidade de criação de um programa específico 

que fosse capaz de assegurar a disponibilidade de recursos humanos indispensáveis ao pleno 

êxito do Programa Nuclear Brasileiro. Aquele programa deveria atender às necessidades do 

acordo nuclear, visando lograr êxito na formação de mão de obra especializada e preparada para 

a complexa indústria nuclear em vias de construção. 

Uma das primeiras providências para a dinamização do Acordo Brasil-RFA, no que se 

refere à parte da formação e do treinamento de recursos humanos, foi a criação de um Grupo 

de Trabalho (GT) de caráter Interministerial com constituição e atribuições definidas pela 

Portaria Interministerial nº 93 de 8 de setembro de 1975. O GT foi constituído pelos titulares 

da CNEN, da Nuclebrás, do CNPq e do Departamento de Assuntos Universitários do Ministério 

da Educação e Cultura, sob a orientação do Secretário-Geral do Ministério das Minas e Energia, 

e com a participação de representante da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional 

como observador. 

 

4.1 A CRIAÇÃO DO GT INTERINSTITUCIONAL PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS PARA A ÁREA NUCLEAR 

Após a assinatura do acordo, iniciaram-se estudos para identificar a demanda de 

profissionais qualificados para atuar no setor nuclear. A complexidade da tecnologia envolvida 
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no acordo, seu vínculo com vários campos da engenharia e a reconhecida carência quantitativa 

de profissionais especializados para os setores levaram à necessidade de elaborar o mapeamento 

da mão de obra técnica especializada existente no país em todos os níveis a fim de, 

posteriormente, viabilizar a preparação de quadros necessários. 

Até então, a primeira política direcionada ao treinamento, visando à qualificação técnica 

para a área nuclear no Brasil, ocorreu com o Projeto Urânio, iniciado em 1975. O projeto 

vigorou até 1979 por meio de convênio estabelecido entre a Nuclebrás e a COPPE/UFRJ para 

a formação de pessoal em Engenharia Nuclear. Assim, cerca de 50 a 60 alunos/ano eram 

selecionados e permaneciam na COPPE, cursando as disciplinas e sendo acompanhados por um 

orientador acadêmico e, após a formação, eram contratados pela Nuclebrás de forma provisória 

(FILHO; CASTRO; FERNANDEZ, 2010). 

O Relatório de atividades do Programa de Recursos Humanos para o Setor Nuclear 

1976/78 (PRONUCLEAR, 1979, p. 41) indicava como imprescindível: 

 

[...] a formação de profissionais, em quantidade e qualidade adequadas ao processo de 

implantação de todo o complexo nuclear, de forma que fossem capazes de receber a 

tecnologia a ser transferida e que, a mais longo prazo, permitisse a consolidação de 

uma infraestrutura profissional apta a garantir a completa apropriação desta 

tecnologia. 

 

A ideia de se propiciar a formação de pessoal qualificado para o setor nuclear era 

considerada fundamental já que não bastaria apenas o desenvolvimento da tecnologia nuclear 

em si se não houvesse profissionais qualificados na área (MOTTA, 2014). O entendimento do 

governo brasileiro para que o programa nuclear viesse a lograr êxito na formação de mão de 

obra especializada fez com que uma das medidas para a identificação da disponibilidade de 

recursos humanos necessitaria da instituição de um GT Interministerial com constituição e 

atribuições definidas pela Portaria Interministerial nº 93 de 8 de setembro de 1975 (ANEXO C, 

p. 276).186 

 
186 Integrantes do GT Interministerial e Assessores que participaram da elaboração de documentos: Ministério das 

Minas e Energia – Arnaldo Rodrigues Barbalho (Secretário-Geral), Maria Christina Nery da Fonseca Cordeiro 

(Assessor) Joel de Hollanda Cordeiro (SEPLAN); Nuclebrás – Empresas Nucleares Brasileiras S.A. – Paulo 

Nogueira Batista (Presidente), Carlos Syllus Martins (Diretor-Superintendente), John M.A. Forman (Diretor), 

Carlos Márcio Mascarenhas Dale (Chefe de Departamento), Jorge Spitalnik (Assessor); Comissão Nacional de 

energia Nuclear – Hervásio G. de Carvalho (Presidente), Rex Nazaré Alves (Diretor), Wilson Bandeira de Mello 

(Chefe do DEIC), Renato de Araújo (Assessor); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

– CNPq – José Dion de Melo Teles (Presidente), José Pelucio Ferreira (Vice-presidente), Neílton Gurgulino de 

Souza (Diretor), José Israel Vargas (Consultoria Científica), Marly Ferreira Pinto (Superintendente), Juarez Távora 

Veado (Assessor), Leonardo Márcio Vilela Ribeiro (Assessor); Departamento de Assuntos Universitários – Edson 

Machado de Souza (Diretor-geral), Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque (Diretor-adjunto), Márcio Quintão 

Moreno (Chefe da Codeplan), Hamilton Savi (Assessor) e Conselho de Segurança Nacional – Cel. Glycério 
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O Grupo de Trabalho foi constituído pelos titulares da CNEN, da Nuclebrás, do CNPq 

e do Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da Educação e Cultura, sob a 

orientação do Secretário-Geral do Ministério das Minas e Energia e com a participação de 

representante da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional como observador. A 

análise dessa composição deixa clara a ausência de participação da comunidade científica na 

formulação do programa de capacitação científica, além de não confirmar se os departamentos 

dos programas de pós-graduação das universidades envolvidas foram consultados, pois a 

representação do membro titular do Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da 

Educação e Cultura do GT não assegura que essa escuta tenha sido realizada. 

O GT Interministerial deveria prover estudo para traçar as linhas mestras, fixando o 

número de profissionais a serem qualificados, o valor dos recursos financeiros necessários e as 

entidades187 que participariam do conjunto formador de recursos humanos para o período de 

1976 a 1985, conforme Anexo D (p. 277). A Coordenação do Grupo de Trabalho (GT) seguiu 

um Programa que abrangia as seguintes fases: Definição do Problema; Estabelecimento da 

Solução; Determinação dos Recursos Financeiros Necessários; Organização de um Programa 

de Ação e Elaboração do Relatório Final (PRONUCLEAR, 1976, p. 2). 

Segundo o Relatório do Grupo de Trabalho Interministerial, o sucesso em larga escala 

da política nacional de energia nuclear dependeria da: 1) Formação, a curto prazo, da força de 

trabalho necessária à implantação do Acordo Nuclear Brasil/Alemanha; 2) Concepção e 

mobilização de um sistema produtor de ensino, ágil e eficiente, capaz de atender, em termos 

qualitativos e quantitativos, às solicitações decorrentes do Acordo Brasil-Alemanha e àquelas 

resultantes do esforço de implantação no país da diversificada gama de atividades relacionadas 

com energia nuclear (PRONUCLEAR, 1976, p. 125). 

Ainda, segundo o Relatório (PRONUCLEAR, 1976, p. 93), a estimativa preliminar de 

custos indicava que em 1976 dever-se-ia dispor de CR$ 115 milhões – aproximadamente 

8.215.000,00 de dólares – para implementação do programa. Para o período de 1976-1979, 

avaliavam-se gastos na ordem de CR$ 615 milhões – 43.928.000,00 dólares – para os 

dispêndios na formação de pessoal. 

 
Proença Júnior (Assessor da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional) (PRONUCLEAR, 1976, p. 

103). 
187 O relatório informava que a rede de ensino superior do país era constituída de aproximadamente de 900 

estabelecimentos, dos quais 105 mantinham cursos de interesse direto ou indireto para o setor nuclear, mas apenas 

alguns apresentavam a desejada experiência em ensino e pesquisa, além de recursos em docentes e materiais mais 

adequados ao PRONUCLEAR. Dessa forma, a pré-seleção se limitou a apenas 37 instituições de ensino superior 

e 23 escolas técnicas federais mantidas pelo Ministério da Educação e da Cultura. (PRONUCLEAR, 1976, p. 44). 
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Com relação à formação de pessoal de nível superior, essa deveria alcançar 5.580 

técnicos de nível médio e 4.335 estudantes do nível superior entre graduados, especialistas, 

mestres e doutores em cursos engenharia mecânica, civil, elétrica, química, eletrônica, de 

metalurgia, de minas, além de geólogos, químicos, físicos e outros. Ademais, a demanda 

abrangeria as necessidades de recursos humanos de nível superior e médio para: a) Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e institutos de pesquisa (Instituto de Engenharia Nuclear 

– IEN, Instituto de Pesquisas Radioativas – IPR, Instituto de Radioproteção e Dosimetria – 

IRD); b) Instituto de Energia Atômica, de São Paulo (IEA); c) Indústria nuclear, centrais 

nucleares, pesquisa e desenvolvimento na área da Nuclebrás; d) Indústria privada (demanda 

estimada pela Nuclebrás), f) Sistema educacional e científico (PRONUCLEAR, 1976, p. 21). 

A conclusão do Relatório do Grupo de Trabalho Interministerial também estimou as 

necessidades de recursos humanos por ano e para os diversos setores, segundo a formação 

profissional e a qualificação técnica e acadêmica, e determinou a capacidade instalada do 

sistema de ensino superior, em nível de graduação e de pós-graduação, e de ensino técnico em 

nível de ensino médio, nas áreas de interesse para a política de energia nuclear. Ao fim dos 

sessenta dias previstos pela Portaria Interministerial nº 93/75, o GT apresentou a demanda de 

recursos humanos considerada necessária para desenvolvimento do Programa Nuclear 

Brasileiro: 2501 graduados, 1238 mestres, 596 doutores, além de 5585 técnicos de nível médio, 

o que representaria um total de 9.920 bolsas a serem concedidas para a formação de 

profissionais (PRONUCLEAR, 1976, p. 25). 

O relatório justificava suas previsões de demanda considerando os índices de 13 países 

europeus que apontavam que entre 0,05% e 0,1% da força de trabalho estava engajada em 

programas do setor nuclear. Dessa forma, utilizando a estimativa de 0,1% para a indústria 

brasileira, o setor nuclear deveria empregar entre 7.500 e 15.000 pessoas de todos os níveis e 

categorias (PRONUCLEAR, 1976, p. 26). 

O trabalho produzido pelo GT buscou identificar os setores carentes do ensino superior 

e médio que seriam demandados pela indústria nuclear e estabeleceu um mecanismo 

permanente de articulação entre os programas governamentais com responsabilidade na 

promoção e coordenação de programas de pesquisa e formação de recursos humanos. O estudo 

também indicou como indispensável um vigoroso estímulo aos cursos de doutoramento no país, 

inclusive a contratação de pessoal estrangeiro qualificado.188 O desenvolvimento de doutorados 

 
188 Indicava o estudo que, nos primeiros anos de funcionamento do programa, haveria um déficit de recursos 

humanos que deveria ser suprido mediante a contratação de especialistas estrangeiros a serem destinados, 

principalmente, ao setor de ensino. Como alternativa, poderia ser explorada a possibilidade de contratação com 
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nacionais, por implicarem a intensificação de pesquisas de interesse indiscutível para a política 

nacional de energia nuclear, contribuiria notavelmente para a criação e o desenvolvimento de 

tecnologia nacional do setor. O Relatório do Grupo de Trabalho Interministerial também 

ventilou a possibilidade de cursos para formação de tecnólogos para atender à demanda no setor 

nuclear de graduados de nível superior. Nessa modalidade, a formação era intermediária entre 

os técnicos de nível médio e os cursos de graduação tradicionais, com duração de 

aproximadamente 2000 horas – isto é, cerca de 2 anos de estudo –, destinados a formar 

profissionais voltados precipuamente para as tarefas de execução (PRONUCLEAR, 1976). 

O relatório ainda identificou como ponto crítico para a absorção de tecnologia nuclear 

a fixação de docentes nas instituições de ensino e de pesquisa, por conta das condições de 

remuneração, admissão e promoção nas carreiras de magistério. Com isso, as dificuldades das 

instituições federais eram consideradas de maior risco para o programa de formação para a área 

nuclear, pois ocorria frequentemente a saída de docentes bem qualificados para instituições 

privadas de ensino ou empresas subsidiárias do setor que ofereciam melhores perspectivas de 

remuneração e de carreira. Com tal diagnóstico, considerava-se difícil as instituições 

universitárias cumprirem sua missão de formar os recursos humanos necessários a esse 

programa, dada a insuficiência de docentes qualificados para lecionar nos cursos de pós-

graduação e para orientar pesquisas. Na questão da infraestrutura, havia a necessidade de maior 

destinação de recursos para a aquisição de equipamentos, instalações e bibliotecas, mas  as 

carências de recursos materiais poderiam ser supridas ampliando e intensificando a colaboração 

entre as universidades e os institutos de pesquisa integrados na Nuclebrás (PRONUCLEAR, 

1976). 

O PRONUCLEAR, apesar de previsto para entrar em vigor a partir de 1976, teve seu 

efetivo apoio às entidades de ensino e de pesquisa iniciado somente no ano seguinte devido ao 

fato de o Grupo de Planejamento e Coordenação do programa ter se formado no fim daquele 

ano. 

 

 

 

 

 
universidades estrangeiras o desenvolvimento de cursos especiais no território brasileiro. Convém salientar, a 

propósito, o entendimento pelo GT de que o programa a ser estabelecido deveria conferir toda ênfase possível à 

formação de especialistas nacionais. Assim, era compreensível, e até certo ponto desejável, a colaboração de 

profissionais estrangeiros nas fases de partida e consolidação dos projetos. Todavia, destaque-se que essa medida 

deveria ter um caráter essencialmente complementar e episódico. 
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4.2 A INSTITUIÇÃO, A CONCEPÇÃO E O MODUS OPERANDI DO PRONUCLEAR 

No dia 7 de julho de 1976, o Decreto nº 77.977 formalizou a criação do Programa de 

Recursos Humanos para o Setor Nuclear, denominado PRONUCLEAR, com os seguintes 

objetivos básicos: 

I – Garantir o pleno êxito do Programa Nuclear Brasileiro no que respeita a 

disponibilidade de recursos humanos; 

II – Formar e desenvolver uma quantidade adequada de recursos humanos nacionais, de 

nível médio e superior, especializados no campo da tecnologia nuclear e nas áreas afins; 

III – Instituir um quadro de profissionais em condições de assegurar, para o país, a 

absorção adequada da tecnologia nuclear e de propiciar um crescente domínio do conhecimento 

científico nesse setor. 

Segundo o relatório do GT Interministerial, o setor nuclear apresentava características 

altamente específicas, desse modo o envolvimento de universidades e centros de pesquisa 

exigia a adequação de seus currículos e programas de pesquisas às exigências definidas pelo 

PRONUCLEAR. Tais instituições se envolveram por meio da inserção em seus currículos de 

disciplinas da área nuclear, das ofertas de pós-graduações voltadas especificamente para a área 

nuclear e da participação de seus profissionais como docentes ou orientadores nos programas 

de mestrado e doutorado ofertados no âmbito do PRONUCLEAR. 

Segundo o Relatório PRONUCLEAR (1976), a orientação dos programas das 

instituições de ensino que participariam do programa deveriam seguir as diretrizes da Nuclebrás 

e da CNEN, que chegou à proposição de modificações curriculares. O relatório ainda informa 

que deveriam ocorrer reuniões entre professores dos cursos universitários e técnicos do setor 

nuclear para definir as linhas de atividades de cada programa a fim de evitar superposições, 

bem como a identificar a principal vocação de cada programa em função da potencialidade de 

seu corpo docente e das linhas de pesquisa em desenvolvimento e/ou com capacidade para 

desenvolvê-las. Segundo os termos do programa, as características dos currículos estabelecidos 

para cada especialidade, dentro da profissão universitária básica correlata, obedeceriam em 

princípio à seguinte classificação: projeto, instalação, engenharia de centrais; projeto e análise 

de reatores; indústria de componentes; elemento combustível; reprocessamento; 

enriquecimento e localização, e segurança de instalações nucleares. Tratava-se de uma proposta 

inovadora que visava ampliar conhecimentos e divulgar a área nuclear através de um reforço 

curricular. A implementação da temática nuclear baseou-se na experiência das entidades em 

tópicos específicos. Foi incentivada a inclusão de disciplinas optativas durante a graduação que 

permitissem aos alunos dos últimos semestres complementar sua formação básica nos assuntos 
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indispensáveis, adquirir conhecimentos generalizados sobre áreas correlatas de possível 

especialização e motivá-los na direção do setor nuclear (PRONUCLEAR, 1979). 

O PRONUCLEAR aproveitou o programa de oferta de bolsas junto às universidades já 

utilizado pela CNEN, desde a sua criação. Dessa forma, CNPq e CAPES, que já mantinham 

programas específicos de formação de recursos humanos em várias áreas de atuação, também 

foram as responsáveis pelo controle operacional da administração do programa de bolsas. 

De acordo com o Relatório do Grupo de Trabalho Interministerial (PRONUCLEAR, 

1976), o programa de bolsas de estudo deveria atender à formação de especialistas tanto no país 

quanto no exterior e, para isso, o valor das bolsas deveria ser relativamente competitivo com os 

salários do mercado de trabalho. Ademais, recomendava-se que a sistemática das bolsas de 

estudo combinasse a outorga do benefício com a vinculação empregatícia do bolsista às 

entidades interessadas no seu recrutamento (PRONUCLEAR, 1976, p. 73). 

O Relatório de atividades do Programa de Recursos Humanos para o Setor Nuclear 

1976/78 considerou os seguintes setores de atividades na sistemática de avaliação da demanda 

de recursos humanos: 

I – Indústrias Nucleares – Nuclebrás: Companhia de Engenharia – Projeto e instalações 

de centrais nucleares, operação de centrais nucleares, produção de concentrados de urânio, 

fábrica de elementos combustíveis, usina de reprocessamento e tratamento de rejeitos, usina de 

conversão e enriquecimento; 

II – Pesquisa e Desenvolvimento: Engenharia de reatores, prospecção e pesquisa 

mineral, elemento combustível, reprocessamento e tratamento de rejeitos, conversão e 

enriquecimento, planejamento e apoio; 

III – CNEN: Planejamento, coordenação e informação; licenciamento, fiscalização e 

normalização; ensino e pesquisa; institutos de pesquisa; 

IV – Indústrias de equipamentos: Centrais nucleares, ciclo do combustível e fábrica de 

componentes; 

V – Engenharia de construção e montagem: Centrais nucleares, ciclo do combustível e 

fábrica de componentes.  

A implementação do PRONUCLEAR buscava dar conta da demanda de recursos 

humanos necessários ao atendimento da política nacional de energia nuclear e resultou “[...] da 

consolidação das estimativas elaboradas pela CNEN, Nuclebrás, CNPq e MEC/DAU, nas suas 

respectivas esferas de ação” (PRONUCLEAR, 1976, p. 21). 
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4.2.1 Formação de Técnicos de Ensino Médio 

Em 1975, a rede federal de escolas técnicas era formada por 23 estabelecimentos nos 

quais eram ofertados 134 cursos em 26 diferentes modalidades. Os cursos técnicos Mecânica, 

Eletrotécnica, Eletrônica, Química, Segurança do Trabalho, Metalurgia, Mineração, Metais, 

Instrumentação, Geologia e Eletromecânica eram considerados de interesse imediato para a 

política nuclear. A matrícula total de estudantes nas escolas técnicas federais alcançava em 

torno de apenas 50.000 alunos (PRONUCLEAR, 1976, p. 56-57). 

Segundo o relatório do GT Interministerial (PRONUCLEAR, 1976), a implantação do 

programa de técnicos de nível médio formados pelas escolas técnicas federais, de um modo 

geral, era considerada suficiente como etapa de capacitação em instituições do setor nuclear nas 

quais o estagiário, além de exercer funções práticas do quadro normal de trabalho da instituição, 

teria aulas em que seriam ministrados os conhecimentos básicos indispensáveis da tecnologia 

nuclear, além daqueles considerados de interesse específico da entidade. Com isso, foram 

instituídos estágios em vários órgãos do setor de modo a cumprir três finalidades: formar 

técnicos de nível médio com noção das peculiaridades do setor nuclear; permitir ao estagiário 

cumprir exigência legal para receber o diploma; oferecer às entidades mão de obra qualificada 

praticamente sem ônus para as mesmas. 

O treinamento na área nuclear para o estudantes de nível médio implicaria a aquisição 

de conhecimentos bem específicos e relativamente pouco profundos para a preparação de 

pessoal operacional. A formação oferecida pelas escolas técnicas federais era acompanhada de 

um período de estágio em instituições do setor nuclear, onde o estagiário, a par de exercer 

funções práticas do quadro normal de trabalho da instituição, tinha aulas sobre os 

conhecimentos básicos indispensáveis à tecnologia nuclear. A análise do Relatório Dez Anos 

de Atividades, 1977-1986 (PRONUCLEAR, 1986) permite identificar que as atividades para a 

formação de técnicos de nível médio, no âmbito do PRONUCLEAR, só tiveram início em 1980. 

A tabela a seguir mostra dados numéricos acerca do programa em tela. 
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TABELA 1- QUANTITATIVO DE TÉCNICOS FORMADOS 

Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) 

 

Cumpre informar que, em várias tabelas, as informações referentes a “perdas” 

consideram possíveis evasões durante o período de formação decorrentes de motivos diversos, 

tais como: falecimentos, aposentadorias, desvios de carreira, emigração de técnicos, etc. 

(SCHMIEDECKE; PORTO, 2008). 

A análise do relatório permite identificar que, em média, os estágios tinham a duração 

de 4 meses e, ao todo, 664 estagiários concluíram a formação em cursos como Mecânica, 
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Química, Metalurgia, Eletricidade/Eletrônica, Geologia/Mineração (PRONUCLEAR, 1986, p. 

2). 

 

GRÁFICO 1 - PERCENTUAIS DE FORMADOS POR ÁREA 

 

Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 

 

As áreas de Química (193), Eletricidade/Eletrônica (189) e mecânica (172) apresentam 

maior quantitativo de técnicos formados, enquanto Edificações (9) e Meteorologia não 

chegaram a formar duas dezenas de técnicos. Sendo assim, dadas às necessidades do setor 

nuclear, as áreas de Química, Eletricidade/Eletrônica e Mecânica concentraram 84% da oferta 

de estágios que foram realizados em empresas como Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear 

(IBQN), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM), CNEN, Nuclebrás, IEN, IRD e Furnas, entre 1980 e 1986. 

O quantitativo também sinaliza que houve o aproveitamento da estrutura já existente nas escolas 

técnicas federais na oferta desses cursos de maior procura. Além disso, segundo as expectativas 

da CNEN e da Nuclebrás, aquelas áreas eram as mais necessárias para a atuação na construção 

e na operação das futuras usinas nucleares. 
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4.2.2 Programa de Introdução à Engenharia Nuclear 

O PRONUCLEAR, com o objetivo de divulgar conhecimentos no campo da engenharia 

nuclear entre universitários das áreas tecnológicas e de ciências, atuou implantando em várias 

universidades do país o curso de Introdução à Engenharia Nuclear em nível de graduação e nos 

moldes de extensão universitária. O formato incluía a oferta de disciplinas específicas da área 

nos dois últimos períodos, além de exigência de uma monografia sobre assunto correlato. 

A iniciativa tinha como objetivo principal identificar alunos capazes de prosseguir com 

seus estudos nos programas de especialização ou mestrado, com vistas ao aproveitamento por 

parte do setor nuclear, compostos por um elenco de disciplinas que abrangiam fundamentos de 

Física Atômica e Nuclear, Proteção Radiológica e Engenharia Nuclear.189 Dessa forma, 

buscava-se “[...] dar aos alunos dos vários ramos da Engenharia uma linguagem nuclear 

abordando problemas que não são tratados nos currículos convencionais de graduação e, ao 

memso tempo, corrigir formação básica deficiente” (PRONUCLEAR, 1979, p. 13). 

O curso de Introdução à Engenharia Nuclear era oferecido em graduações como 

Engenharia Mecânica, Elétrica ou Eletrônica, Civil, Física e Geologia de instituições como a 

Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, CNEN, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, 

Universidade Federal de Engenharia de Itajubá, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica-RJ, Universidade de 

Brasília, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal da Paraíba 

(PRONUCLEAR, 1986). 

A tabela de números constante no supracitado relatório apresenta a seguinte 

configuração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
189 A partir de 1979, tornou-se obrigatória a elaboração de trabalho de fim de curso, caracterizado como a 

realização de uma experiência dentro do campo principal em temas ligados às linhas de pesquisa dos cursos de 

pós-graduação apoiados pelo PRONUCLEAR (PRONUCLEAR, 1979, p. 20). 
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TABELA 2 - QUANTITATIVO DE FORMADOS (INTRODUÇÃO À ENGENHARIA NUCLEAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 

 

Os dados mostram que, entre 1977 e 1980, 534 bolsistas fizeram a disciplina de 

Introdução à Engenharia Nuclear e, entre 1980 e 1986, 275 bolsistas atuaram com premiações 

– modalidade restrita aos alunos de melhor classificação –, totalizando 809 formados ao fim de 

todo o programa. Isso revela que, nos primeiros anos, o volume do treinamento foi maior, 

representando mais da metade do treinamento total, já que, a partir de 1981, o número de 

bolsistas caiu pela metade. 

GRÁFICO 2 - RANKING COMPARATIVO DE BOLSAS OFERTADAS 1977-1986 

 
Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 
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A significativa queda nos números a partir de 1981 se deve à nova sistemática adotada 

em 1980. Nesse ano, visando atrair candidatos a esses cursos, instituiu-se o modelo de oferta 

de prêmios aos alunos melhores classificados. No mecanismo de pagamento de bolsas 

anteriormente concedido, se identificou grande evasão de recursos devido ao pagamento desse 

auxílio para alunos que se afastavam no meio do curso. Também é possível atribuir a queda na 

oferta da disciplina à desaceleração do programa nuclear oficial ocorrida a partir do início da 

década de 1980. 

 

GRÁFICO 3 - PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS CURSOS 

 Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 

 

Ainda, de acordo com a tabela, podemos identificar uma concentração maior de 

graduandos de Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica/Eletrônica (71%). Outras áreas da 

engenharia, como Engenharia Civil, Engenharia Química – que se apresenta com a graduação 

em Química no relatório – e Engenharia de Materiais ou Metalurgia tiveram participação de 

22%. A disciplina teve pouca penetração nos cursos de Física e Geologia, por exemplo. 
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4.2.3 Curso de Especialização 

O Relatório do GT Interministerial indicava que os cursos de especialização e 

aperfeiçoamento deveriam cumprir dois objetivos: “1) complementar a formação de pessoal 

convencional que venha a ser recrutado para exercer funções que eventualmente exigiriam 

preparo em nível de mestrado; 2) complementar a formação de pessoal que deveria exercer 

funções para as quais é dispensável um conhecimento mais aprofundado dos problemas 

relacionados com a energia nuclear” (PRONUCLEAR, 1976, p. 67). 

Os cursos de especialização foram criados com o objetivo de aprofundar conhecimentos 

em áreas específicas não suficientemente cobertas pelos cursos normais de pós-graduação. 

Assim, dentre os cursos apoiados pelo PRONUCLEAR, destaca-se pelo seu vulto e importância 

o Curso de Especialização em Tecnologia Nuclear da Nuclebrás – Projeto Urânio –, realizado 

pela COPPE/UFRJ e pela UFMG, que formou 140 estudantes. Esses cursos destinados também 

à seleção de pessoal de nível superior a ser contratado pela Nuclebrás passaram a ter o apoio 

do PRONUCLEAR a partir de 1980 (PRONUCLEAR, 1986). 

Além do Projeto Urânio, também foram realizados cursos de Especialização em 

Química, Direito Nuclear, Soldagem, bem como o curso para a formação de Inspetores 

Técnicos Independentes do IBQN. 

 

TABELA 3 - QUADRO DE FORMADOS (CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO) 

 
Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 
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Identificam-se também os cursos de Curso de Especialização em Química Nuclear e 

Radioquímica oferecidos pela UFRJ nos cursos de Química, Química Industrial e Engenharia 

Química; a Especialização em Biociências Nucleares oferecido pela UERJ nos cursos de 

Biologia Química, Física e Engenharia Química; a Especialização em Soldagem oferecida pela 

Universidade Federal de Santa Catarina nos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia 

Metalúrgica, e a Especialização em Inspetores Técnicos independentes no IBQN, que formou 

estudantes nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e 

Engenharia Metalúrgica. 

 

GRÁFICO 4 - PERCENTUAIS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

 

Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 

 

Ao todo, 265 alunos realizaram Especialização no âmbito do PRONUCLEAR. O 

Projeto Urânio com a Especialização em Tecnologia Nuclear ofertada pela UFRJ e pela UFMG 

entre 1980 e 1983 formou 140 profissionais (53%), dos quais apenas 16 foram formados pela 

UFMG. Em Química Nuclear e Radioquímica, curso ofertado pela UFRJ entre 1977 e 1980, 

formaram-se 24 profissionais (9%). Em Biociências Nucleares, curso ofertado pela UERJ entre 

1981 e 1983, formaram-se 20 profissionais (8%). Em Soldagem, curso ofertado pela UFSC nos 

anos 1980, 1982, 1983 e 1984, formaram-se 38 profissionais (14%). O curso para a Formação 

de Inspetores Técnicos Independentes, ofertado pelo IBQN entre 1982 e 1986, formou 25 
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profissionais (9%). Já em Direito Nuclear, curso ofertado pela UERJ somente no ano de 1977, 

18 profissionais foram formados (9%) (PRONUCLEAR, 1986, p. 89). 

 

4.2.4 Programas de Mestrado 

Segundo o Relatório (PRONUCLEAR, 1986), a ênfase em cursos de pós-graduação 

tinha dois motivos: maior facilidade de influir sobre os currículos desses cursos, em comparação 

com os da graduação, e uma certa tradição na Especialização na Engenharia Nuclear. O 

PRONUCLEAR atuava na concessão de bolsas de estudos aos alunos e também subvencionava 

as instituições participantes dos programas de mestrado, realizando um acompanhamento 

pautado na sintonia entre as pesquisas em andamento em cada instituição e os temas das 

dissertações, visando manter a hierarquia de prioridades do setor nuclear inicialmente 

estabelecida pelos formuladores do programa de formação de recursos humanos 

(SCHMIEDECKE; PORTO, 2008). Além disso, os coordenadores dos cursos nas universidades 

eram orientados a organizar os currículos, adequando-os aos interesses do setor nuclear. No que 

tange à efetivação do PRONUCLEAR no âmbito dos programas de Mestrado, podemos 

caracterizar dois tipos de curso: Mestrado em Engenharia Nuclear190, com oferecimento de 

disciplinas básicas de Engenharia Nuclear e desenvolvimento de tese em temática correlata à 

área, além do Mestrado Convencional em Engenharia com Ênfase Nuclear191, com a oferta de 

algumas disciplinas específicas da área, também com a elaboração de tese sobre assuntos 

julgados de interesse do setor nuclear. 

O Relatório de atividades 1976/1978 (PRONUCLEAR, 1979, p. 22) informa que os 

Programas de Mestrado em Engenharia Nuclear buscavam a adequação dos currículos aos 

perfis estabelecidos e foi exercida influência sobre os temas de teses, com a definição de linhas 

de pesquisa e a complementação do corpo docente. Já no Mestrado Convencional em 

Engenharia, houve uma complementação nuclear na qual os currículos foram discutidos com 

base em propostas de perfis elaborados pela CNEN/Nuclebrás e discutidos com os professores 

de cada programa (PRONUCLEAR, 1979). 

De acordo com o relatório citado, os números são estes que seguem: 

 
190 Mestrado em Engenharia Nuclear, onde são oferecidas somente disciplinas básicas ou de Engenharia Nuclear 

com a tese devendo ser desenvolvida em assunto específico da área. 
191 Mestrado Convencional com Ênfase Nuclear, onde são oferecidas algumas disciplinas específicas da área e os 

trabalhos da tese devem versar sobre assuntos julgados de interesse do setor nuclear. 
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TABELA 4 - QUANTITATIVO DE FORMADOS (MESTRADO) 

Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 

 

Alguns dos programas de mestrado receberam uma complementação teórica e era 

chamado de “chapéu nuclear” pelos profissionais da área e também denominados “Mestrado 

Convencional em Engenharia com complementação nuclear”. O PRONUCLEAR apoiou 5 

cursos de Mestrado em Engenharia Nuclear além de cursos nas áreas de Engenharia Mecânica, 

Elétrica, Eletrônica, Civil, Metalurgia, Química, bem como Geologia, Meteorologia e 

Biociências. 

Na análise do Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986), 

identifica-se que, ao todo, 385 estudantes concluíram o Mestrado em Ciências e Tecnologias 

Nucleares que foi ofertado pela COPPE/UFRJ, IME, UFMG, UFPE e CNEN/SP. Esse foi o 

curso com o maior número de mestrandos. O Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica 

ofertado pela UFSC, PUC-RJ, ITA e COPPE/UFRJ formou 89 estudantes. O Curso de Mestrado 

em Engenharia Civil ofertado pela UFRS, PUC-RJ e COPPE/UFRJ formou 81 estudantes. O 

Curso de Mestrado em Engenharia Elétrica/Eletrônica ofertado por USP, UFSC, ITA, UFPB e 

COPPE/UFRJ formou 47 estudantes. O Curso de Mestrado em Metalurgia e Ciências de 

Materiais ofertado por UFRS, USP, IME e COPPE/UFRJ formou 58 estudantes. O Curso de 

Mestrado em Engenharia Química ofertado pela COPPE/UFRJ formou 11 estudantes. O Curso 

de Mestrado em Geologia ofertado pela UnB e UFPA formou 26 estudantes. O Curso de 

Mestrado em Biociências Nucleares ofertado pela UERJ formou 4 estudantes e o Curso de 

Mestrado em Meteorologia ofertado pelo INPE formou 2 estudantes (PRONUCLEAR, 1986). 
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GRÁFICO 5 – NÚMEROS DO MESTRADO 

Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 

 

O gráfico permite identificar que o número de mestres formados pelo programa 

desacelerou a partir de 1981 e, particularmente, em 1985 e 1986, atingindo o volume total de 

703 mestres formados ao longo dos dez anos do programa de formação de recursos humanos 

para a área nuclear. É possível concluir que a desaceleração do programa nuclear influenciou a 

redução do interesse pela área e, consequentemente, na oferta dessa modalidade de formação. 

 

4.2.5 O programa de Profissionalização 

O Programa de Profissionalização tinha o objetivo de realizar o treinamento em serviço 

dos profissionais formados pelo PRONUCLEAR, mantendo na área técnicos que não fossem 

absorvidos de imediato pelo mercado de trabalho. O mecanismo consistia na concessão de 

bolsas até que a contratação fosse efetivada. Segundo o Relatório Dez Anos de Atividades - 

1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986), o programa, que também era chamado de Projeto Estoque, 

iniciou-se em 1980 com o objetivo de evitar a evasão de profissionais para outras áreas e a 

consequente perda do investimento feito, garantido a mão de obra especializada necessária ao 

desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. Segundo o Relatório, o profissional formado 

pelo PRONUCLEAR que ainda não tinha sido absorvido pelas empresas nucleares realizava 

treinamento em serviço, mantendo os técnicos em atividades e sendo remunerados através das 

bolsas do programa (PRONUCLEAR, 1986). 
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TABELA 5 - ESTÁGIOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO (BOLSAS CONCEDIDAS POR FORMAÇÃO) 

Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) 

 

 

O programa alcançou 146 participantes até 1986, que trabalharam em diversas 

instituições como CNEN, IEN, IRD, Nuclebrás, Furnas, IBQN e nos cursos de Engenharia 

Nuclear em universidades públicas. Os cursos de Engenharia Mecânica e Física tiveram os 

maiores números de bolsistas. Além disso, identificam-se bolsistas na área de Biologia. Os 

estágios de profissionalização ocorreram na CNEN, IEN, CNEN/SP, IRD, Nuclebrás, Furnas, 

IBQN, além do curso de Engenharia Nuclear das universidades participantes do 

PRONUCLEAR (PRONUCLEAR, 1986, p. 163). 

 
GRÁFICO 6 - ESTÁGIOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO

 

Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 
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Apesar de haver pico de 47 técnicos absorvidos pelo setor nuclear em 1981, no ano 

seguinte houve uma sensível redução. Em 1983, os números voltaram a aumentar, mas possuem 

tendência de queda na sequência. 

A partir dessa iniciativa, houve a concessão de 146 bolsas totais a profissionais que 

ocuparam postos de trabalho no setor. Isso já evidencia claramente que a queda nas encomendas 

da área nuclear, em virtude da desaceleração do setor, influenciou na absorção dos profissionais 

formados no âmbito do programa. Ou seja, a demanda por profissionais formados na área era 

bem menor do que o quantitativo que se previu no início do programa, tornando as empresas 

do setor incapazes de absorver a disponibilidade de mão de obra que se qualificou em função 

do programa. 

 

4.2.6 Formação de grupos especiais 

Nas universidades públicas que fizeram parte do PRONUCLEAR foram definidos 

“Grupos Especiais" com verba do programa mediante convênios firmados entre a CNEN e as 

entidades indicadas a seguir. O objetivo era criar junto às universidades e outros órgãos de 

pesquisa recursos humanos de pesquisadores de alto nível vinculados a projetos específicos, 

permitindo a caracterização de linhas de pesquisa em torno das quais se desenvolviam teses de 

mestrado e doutorado. 

O Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) informa que 

na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), os grupos especiais funcionaram em torno 

das linhas de pesquisa “Análise de Tensão no Circuito Primário de Reatores Nucleares”, entre 

1980 e 1982; “Ensaio de Materiais para Contenção de Angra II e III”, entre 1980 e 1982; 

“Análise Experimental de Tensões no Vaso de Contenção de Angra I”, em 1980, e “Centro de 

Informações de Documentação dos Dados de Usinagem”, em 1982. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a atuação ocorreu nas linhas 

de pesquisa “Análise Dinâmica de Estruturas Nucleares”, entre 1980 e 1982; “Dispersão 

Térmica de Efluentes da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto”, em 1981; “Reservas de 

Urânio e Carvão”, em 1981, e “Reator de Leito Fluidizado”, em 1981. 

Na COPPE/UFRJ, os grupos especiais atuaram com as linhas de pesquisa “Métodos 

Probabilísticos Aplicados a Segurança de Centrais Nucleares”, entre 1980 e 1982; “Processo 

de Resina em Polpa para Beneficiamento de Minério de Urânio”, em 1980; “Técnicas de 

Separação Isotópica”, em 1980; “Dispersão de Contaminantes Aquíferos”, em 1981, e “Cota 

de Segurança em Zonas Costeiras”, em 1981. 
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No IB/UFRJ, o grupo especial atuou junto à linha de pesquisa “Análise Ambiental” em 

1981. 

No IG/UFRJ, a atuação dos grupos especiais ocorreu nas linhas de pesquisa 

“Potencialidade Uranífera do Pré-Cambriano da Região Sudeste”, em 1981, e “Tectonismo 

Cenozóico das Regiões Sudeste e Sul do Brasil”, no mesmo ano. 

Na PUC/RJ, os grupos especiais atuaram junto às linhas de pesquisa “Análise de 

Projetos de Engenharia Civil do Ciclo do Combustível”, entre 1981 e 1982; “Geotécnica 

Análise do Comportamento de Taludes”, em 1981, e “Fratura de Aços em Vasos de Pressão de 

Reatores Nucleares”, no mesmo ano. 

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o grupo especial atuou com a 

linha de pesquisa “Controle Ambiental”, em 1981. 

No Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear (IPEN), os grupos especiais atuavam com 

as linhas de pesquisa em “Radioquímica”, em 1981 e “Purificação do Concentrado de Zr e 

Preparação de ZrO2 Nuclearmente puro”, no mesmo ano. 

No IFQSCar, o grupo especial atuava junto à linha de pesquisa “Dosímetros de 

Eletreto”, entre os anos de 1980 e 1981. 

Na Universidade de Brasília (UnB), o grupo especial atuou na linha de pesquisa 

“Potencialidade Uranífera do Pré-Cambriano do Estado de Goiás”, em 1981. 

No IG/UFBA, o grupo especial atuou junto à linha de pesquisa “Potencialidade 

Uranífera do Pré-Cambriano da Região Nordeste do Brasil”, em 1981. 

No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o grupo especial atuava na linha 

de pesquisa “Sensoriamento Remoto”, em 1981. 

No IAG/USP, o grupo especial se formou em torno da linha de pesquisa “Levantamento 

Sismográfico em Áreas Potencialmente Sísmicas do Brasil”, em 1981. 

Na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o grupo especial atuou junto à linha 

de pesquisa “Análise de Boro em Solução Aquosa”, em 1981. 

Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o grupo especial atuou na linha de 

pesquisa “Equipamento Automático para Soldagem em Tubos”, em 1981. 

Com exceção da UFSC e da COPPE-UFRJ, onde os grupos especiais funcionaram entre 

os anos de 1980 e 1982, nas demais universidades os grupos especiais ocorreram somente 

durante o ano de 1981 (PRONUCLEAR, 1986, p. 236-237). 
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QUADRO 1 - UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PARTICIPANTES 

Universidades e Institutos 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) 

COPPE/UFRJ 

IB/UFRJ 

IG/UFRJ 

PUC/RJ 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear (IPEN) 

IFQSCar 

Universidade de Brasília (UnB) 

IG/UFBA 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

IAG/USP 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
 

Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 

 

A formação desses grupos especiais funcionou por apenas um ano, na maioria dos casos 

– 15 institutos e universidades –, e dois anos (2 universidades), funcionando com projetos de 

pesquisas pontuais de interesse da área nuclear e abrangendo universidades e institutos de 

diferentes regiões do país como nordeste, sudeste e sul. 

 

4.5 CONCLUSÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

A execução de um programa de tal porte com abrangência sobre todos os campos da 

engenharia e sua complexidade fez a disponibilidade de mão de obra técnico-especializada 

constituir-se num parâmetro crítico, devido ao limitado número de profissionais do setor 

nuclear naquele momento. As limitações impostas pelos recursos humanos poderiam levar o 

programa a um impasse ou, na melhor das hipóteses, a um atraso na sua implementação, razão 

suficiente para se estabelecer mapeamento da disponibilidade da mão de obra técnica e 

especializada, visando identificar os recursos humanos necessários, em todos os níveis, para a 

execução do programa nuclear. 

Uma iniciativa de formação naquele momento já existia: o Projeto Urânio, iniciado em 

1975, fruto de convênio entre a Nuclebrás e a COPPE/UFRJ para a formação de pessoal em 

Engenharia Nuclear. Esse projeto formava entre 50 a 60 alunos/ano e funcionou até 1979. Já 

para o PRONUCLEAR, inicialmente foi organizado um Grupo de Trabalho formado por 

representantes da CNEN, da Nuclebrás, do CNPq e do Departamento de Assuntos 
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Universitários do Ministério da Educação e Cultura, acompanhado pelo Ministério das Minas 

e Energia e pela Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

O resultado dos estudos desse GT culminou na Portaria Interministerial nº 93/75 que 

apresentou o número de profissionais necessários para o desenvolvimento do Programa Nuclear 

Brasileiro. O quantitativo de pessoal formado pelo PRONUCLEAR deveria alcançar: 2501 

graduados, 1238 mestres, 596 doutores, além de 5585 técnicos de nível médio, totalizando 

9.920 bolsas para a formação de profissionais. 

Diversas modalidades de formação fizeram parte do acordo, como por exemplo a 

formação de Técnicos de Ensino Médio, aproveitando-se a rede federal de escolas técnicas que 

ofertavam cursos de serventia à área nuclear como Mecânica, Eletrotécnica, Eletrônica, 

Química, Segurança do Trabalho, Metalurgia, Mineração, Metais, Instrumentação, Geologia e 

Eletromecânica. 

O PRONUCLEAR interferiu em várias universidades e institutos de pesquisas através 

da alteração de seus currículos e do fomento ao oferecimento de disciplinas voltadas para a área 

nuclear. Uma síntese dos principais pontos que envolvem alternativas para a preparação de 

pessoal destaca a criação de Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento, visando à formação 

segundo especificações da Nuclebrás, e a adaptação de currículos de cursos de graduação 

quanto às disciplinas de formação profissional. Assim, havia o Programa de Introdução à 

Engenharia Nuclear com a inclusão de disciplinas da área nuclear em currículos de diversas 

graduações – sobretudo as engenharias bem como Física, Química e Meteorologia –, o 

Programa de Profissionalização, o Programa de Especialização e Programas de Mestrado, além 

da Formação de Grupos Especiais nas universidades públicas que também fizeram parte da 

formação de profissionais para o setor nuclear em âmbito nacional. No próximo capítulo 

analisaremos a formação em âmbito internacional 
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5. A FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA A ÁREA NUCLEAR NO EXTERIOR 

O objetivo deste capítulo é analisar a formação de cientistas brasileiros no exterior como 

parte do PRONUCLEAR. O programa, com o intuito de prover o setor nuclear com uma 

infraestrutura altamente qualificada de pesquisa e de ensino, estimulou a realização de 

doutoramento no exterior com base no aproveitamento e na continuidade dos programas de 

bolsas já em andamento. Após a criação do PRONUCLEAR, estudantes brasileiros foram 

encaminhados a vários países com apoio da CNEN e da CAPES. A qualificação de brasileiros 

deveria ocorrer em importantes centros de pesquisas de vários países como forma de viabilizar 

uma preparação técnica que pudesse atender às demandas planejadas pelo Programa Nuclear 

Brasileiro face ao acordo teuto-brasileiro. Assim, candidatos pertencentes a cursos como 

Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Eletrônica, Metalúrgica, Física e Química realizaram o 

doutorado em países como EUA, Alemanha Federal, França, Bélgica, Japão e Israel. 

Além disso, por conta desse acordo, alguns pesquisadores receberam treinamento 

baseado no modelo on the job training através do qual os pesquisadores brasileiros eram 

enviados às empresas e institutos alemães, durante um curto espaço de tempo, a fim de se 

apropriarem das especificidades das atividades ligadas à rotina das usinas nucleares, tendo a 

supervisão e o acompanhamento de profissionais alemães. 

O ideal vislumbrado pelo governo considerou como imprescindível a formação de 

profissionais em quantidade e qualidade adequadas ao processo de implantação de todo o 

complexo nuclear, de forma que eles fossem capazes de receber a tecnologia a ser transferida e 

que, a mais longo prazo, tal formação permitisse a consolidação de uma infraestrutura 

profissional apta a garantir a completa apropriação dessa tecnologia. Com isso, seria garantido 

ao país acumular uma competência a ponto de servir como embrião para as atividades futuras 

no sentido de se estabelecer um processo autônomo de desenvolvimento tecnológico. 

 

5.1 DOUTORADO NO EXTERIOR 

O PRONUCLEAR, apesar de ter se constituído como um programa mais direcionado à 

formação e ao aperfeiçoamento de cientistas e de técnicos brasileiros no exterior para a área 

nuclear, não foi a única forma de qualificação e de treinamento de profissionais em instituições 

internacionais. Antes de seu início, outros brasileiros já vinham frequentando e obtendo 

formação em centros de pesquisa e universidades de outros países desde a década de 1950. Com 

a criação do programa Átomos para a Paz, como já abordado no Capítulo 1 (p. 38-77), vários 

brasileiros fizeram intercâmbio em universidades americanas recebendo formação em 

laboratórios dos EUA. 



177 
 

Os Estados Unidos eram o destino natural de brasileiros. Vale lembrar que apesar do 

Acordo Nuclear Brasil-Alemanha de 1969, o grande fluxo de preparação de cientistas e 

engenheiros para a área nuclear se direcionava para as universidades americanas. Naquele 

período, mais precisamente em 1971, o Brasil já assinara novo Acordo nuclear com os Estados 

Unidos, no qual a empresa norte-americana Westinghouse iniciaria a construção da usina 

nuclear Angra 1, que influenciou a capacitação de brasileiros nos Estados Unidos. Por outro 

lado, um número crescente de brasileiros também se direcionava a Alemanha em virtude da 

assinatura do acordo de Cooperação em Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, 

de 1969, que intensificou a atuação em conjunto dos serviços de intercâmbio entre 

pesquisadores dos dois países. Tal acordo moldou a cooperação técnica e científica entre o 

Brasil e a RFA, formalizando parcerias entre as agências de fomento nacional e o serviço 

alemão de promoção de intercâmbios acadêmicos e científicos, o chamado Deutscher 

Akademischer Austauschdienst (DAAD) (NUNES, 2021). 

Tratando especificamente de um programa que foi criado para a formação de 

profissionais para o setor, está o Mestrado Especial, que era abrigado no Instituto Militar de 

Engenharia (IME), no Rio de Janeiro, e funcionava como uma espécie de preparatório para o 

doutorado no exterior. A iniciativa do programa se deu com Hervásio Guimarães na presidência 

da CNEN, no início da década de 1970. 

Cláudio Almeida que fez parte da primeira turma em 1971 explicou assim a iniciativa: 

 

O professor Hervásio, que tinha assumido a CNEN, quis formar um grupo de elite 

‘pra’ mandar para os Estados Unidos e pediu que cada um desses quatro lugares 

selecionasse dois alunos, os seus dois melhores, ‘pra’ vir ‘pro’ Rio, ‘pra’ fazer o que 

eles chamavam de Mestrado Especial no IME, e eu fui selecionado em São Paulo ‘pra’ 

vir ‘pra’ esse grupo”.
 192 

 

Os quatro lugares a que Cláudio Almeida se referiu eram a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Antônio Carlos Barroso, que também cursou o Mestrado Especial, relata que havia 

professores de fora que davam aulas no curso. Ele relata ainda que as aulas eram em inglês em 

algumas disciplinas. Os alunos eram obrigados a cursar quatro cadeiras por semestre e mais 

 
192 ALMEIDA, Cláudio Ubirajara Couto de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

9 abr. 2021. Cláudio Ubirajara Couto de Almeida possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (1969), mestrado em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia (1972) e doutorado 

em Nuclear Engineering pela Massachusetts Institute of Technology (1975). 
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duas línguas estrangeiras. Segundo ele, “[...] só podia tirar A ou B, A era 9 e 10 e B acima de 

7,5, se não mantivesse essa média, era excluído do mestrado”.193 Na sua opinião, a intenção de 

Hervásio Guimarães na criação do programa era selecionar os melhores e os enviar ao exterior. 

 

Era pesado ‘pra’ gente, ‘pra’ gente chegar lá e não decepcionar. Quem chegasse ao 

fim, tinha uma bolsa no exterior garantida desde que fosse aceito em alguma 

universidade para fazer doutorado em engenharia nuclear e essas bolsas eram 

substancialmente maiores que as bolsas que Capes e CNPq davam.194 

 

Cláudio Almeida explica que o Mestrado Especial seria uma espécie de Mestrado lato 

sensu:  

 

Nosso mestrado não tinha tese, não sei até que ponto é um mestrado oficial, chamava 

Mestrado Especial porque a gente tinha algumas cadeiras do mestrado comum e tinha 

esses requisitos de ter duas línguas, de ter aulas com estrangeiros. Na verdade, era uma 

preparação ‘pra’ ir para os EUA.195 

 

Entretanto, cabia ao aluno pleitear vaga na universidade escolhida e se submeter aos 

exames de admissão da instituição pretendida, não ficando a cargo da CNEN essa tarefa, pois 

a viabilização da bolsa ocorria após a aprovação do aluno-candidato e dependia de ser aceito.196 

De acordo com Cláudio Almeida, “O professor Hervásio quando criou esse grupo de Mestrado 

Especial, ele tinha uma visão de futuro”. Ele explica que houve contato com o Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) para que o grupo formado no Mestrado Especial ingressasse na 

instituição para realizar doutorado. Segundo ele: 

 

O MIT falou, bom, eles têm que aplicar normalmente, não vai ter benefício. Ah! Esse 

aqui é brasileiro, vai receber benefício. A única vantagem que a gente tinha era que o 

Brasil assegurava as bolsas. Então, você não competia com o financiamento de bolsas 

nos EUA, mas tem que lembrar que o MIT, ele faz a seleção de pessoal e depois faz 

o financiamento.197 

 

 
193 BARROSO, Antônio Carlos de Oliveira. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

9 mar. 2021. 
194 Idem. 
195 ALMEIDA, Cláudio Ubirajara Couto de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

9 abr. 2021. 
196 ALMEIDA, Cláudio Ubirajara Couto de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

9 abr. 2021. Cláudio Almeida informou o valor da bolsa de doutorado: “A nossa bolsa era muito boa, era quase o 

dobro do CNPq, além de que eles pagavam todos os livros também para nós, dava uma verba ‘pra’ gente comprar 

livros, e a bolsa nos EUA também que era um pouco mais alta do que as bolsas normais, e ainda pagavam ‘pra’ quem 

era casado como eu, pagavam um adicional ‘pra’ esposa”.  
197 Idem. 
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Ou seja, os engenheiros brasileiros não precisariam passar pelo sistema de 

financiamento do MIT. Não havia competição com outros alunos, porque o governo brasileiro 

arcaria com as bolsas, o que significava uma vantagem não ter que discutir financiamento. 

Cláudio Almeida explicou que: “da turma inicial de oito mestrandos, apenas seis concluíram e 

destes, cinco brasileiros fizeram doutorado no MIT”.198 

O programa denominado Mestrado Especial foi concluído em 1974. No ano seguinte, 

foi assinado o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha Federal do qual se originou o PRONUCLEAR, 

que representaria um programa de maior amplitude para a formação de quadros em várias 

modalidades, inclusive mantendo a iniciativa de formação de brasileiros no exterior. 

Contudo, mesmo fora do PRONUCLEAR, havia fomento à ida de brasileiros à 

Alemanha para treinamento, inclusive antes do acordo nuclear com a Alemanha em 1975, ou 

seja, já como fruto do acordo de cooperação assinado entre Brasil e Alemanha em 1969. Witold 

Lepecki revela que “[...] a primeira leva foi informal na década de [19]70, antes de se assinar 

qualquer acordo. O primeiro grupo a ir foi o Grupo do Tório”. E complementa: 

 

Antes ainda do acordo a Alemanha, fizemos um estudo com a Agência Internacional 

de Energia Atômica (AIEA), liderado pelo Jorge Spitalnik em que se analisaram as 

necessidades de pessoal, que tipo de pessoal devia ser treinado, a formação deles e 

assim por diante. Tínhamos um escritório em Erlangen, que é a sede da KWU, e 

tínhamos engenheiros residentes lá que acompanhavam esse treinamento. Eram 241 

engenheiros brasileiros treinados em serviço na Alemanha nas diversas áreas de 

engenharia de centrais nucleares (LEPECKI, Witold apud PATTI, 2014a, p. 212). 

 

Com relação ao doutorado no exterior que fazia parte do PRONUCLEAR, havia o 

intuito de prover o setor nuclear de uma infraestrutura de pesquisa e de ensino altamente 

qualificada. O programa tinha como objetivo formar “[...] no mais elevado nível de 

conhecimento, os Doutores que serão responsáveis pela transferência de tecnologia e pela 

criação de tecnologia própria no campo da energia nuclear” (PRONUCLEAR, 1986, p. 152). 

O Programa de Doutorado foi estruturado com base no aproveitamento e continuidade 

dos programas já em andamento e na instituição de novos programas com apoio da CNEN e da 

CAPES. Entretanto, o desenvolvimento de doutorados nacionais em temas de interesse da 

política nuclear brasileira, conforme preconizado pelo Relatório Interministerial de 1976 que 

recomendava tal iniciativa, teve números pífios com apenas nove bolsas concedidas. O estímulo 

ao doutoramento na área nuclear no país foi tentado junto ao Instituto de Física e Química da 

Universidade de São Carlos/USP e à COPPE/UFRJ, porém, não lograram o êxito planejado 

 
198 Idem.  
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(PRONUCLEAR, 1986, p. 152). Por outro lado, houve o incentivo à realização de doutorado 

no exterior cuja previsão era a formação de 596 doutores na área nuclear. 

No caso do doutorado no exterior, o procedimento era o mesmo dos estudantes oriundos 

do Mestrado Especial: a bolsa de doutorado era garantida a alunos que aplicassem a 

universidades estrangeiras e fossem aprovados, sendo os alunos responsáveis por buscarem a 

instituição e conseguirem a seleção para o curso de doutoramento desejado. 

 

  TABELA 6 - DOUTORES FORMADOS NO EXTERIOR – DISTRIBUIÇÃO POR ANO 

 
  Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) 

 

 

O Relatório PRONUCLEAR 12/81 apresenta informações referentes ao doutoramento 

no exterior via PRONUCLEAR até 31/12/1980. O documento cita a existência de 138 

doutorandos no exterior ao todo, porém, em 8 casos traz a observação “não retornou” e em um 

caso a observação “retornou sem completar PhD”. Tais fatos demonstram o índice de perdas, 

pois o Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986), confirma o 

número de 99 brasileiros que concluíram o doutorado no âmbito do PRONUCLEAR. 
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GRÁFICO 7 - PARTICIPAÇÃO DE CURSOS DE DOUTORADO NO EXTERIOR 

 
 

 

Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) 

 

Realizando análise por curso, a soma das engenharias totaliza 61 doutorandos enviados 

ao exterior. Foi a Física, porém, o curso com maior concentração. Isoladamente, ele teve o 

maior número de enviados, 34 ao todo, representando um total de 34%. Além disso, nota-se um 

número maior de doutorandos entre os anos 1981 e 1984, que se referem aos anos de conclusão 

do doutorado. 

 

GRÁFICO 8 - NÚMEROS DO DOUTORADO NO EXTERIOR 

 
 

   Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) 
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A partir de 1982, o programa foi severamente reduzido devido ao alto custo de 

manutenção de um doutorando no exterior. Segundo o Relatório Interministerial de 1976, o 

custo de manutenção de um aluno brasileiro no exterior era estimado pela Capes e pelo CNPq 

em Cr$ 100.000,00 – em torno de 7.142 dólares. O valor se referia aos custos com bolsas de 

estudos, despesas com taxas escolares, seguro saúde, aquisição de livros e auxílio para a 

confecção da tese (PRONUCLEAR, p. 80) A redução no envio de brasileiros ao exterior 

também coincide com a desaceleração do programa no início dos anos 1980. 

Considerando o período de formação integral para a conclusão do curso de doutorado, 

o gráfico demonstra que a maioria dos cursos foram finalizados a partir de 1981 (20), com pico 

em 1983 (26). Os estudantes de doutorado que desenvolviam produções consideradas 

importantes para o setor nuclear foram enviados prioritariamente para instituições dos Estados 

Unidos e da Alemanha Federal, mas também para outros países em menor número, conforme 

se percebe na tabela a seguir. França. Reino Unido, Canadá, Bélgica, Japão e Suíça receberam 

doutorandos brasileiros provenientes de cursos como Engenharias – Química, Mecânica, 

Elétrica/Eletrônica, Civil e Metalúrgica –, Química, Física, Geologia, Astronomia e 

Meteorologia. 

 

TABELA 7 - PAÍSES RECIPIENTES E CURSOS 

Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 
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De acordo com essa tabela, percebe-se que, apesar da formação prevista no acordo 

nuclear, a maior parte dos cientistas nucleares brasileiros era formada nos Estados Unidos, 

sendo a Alemanha Federal o segundo destino mais procurado. Nos EUA, os doutorandos 

realizavam sua formação em instituições como o MIT, Universidade da Califórnia Berkeley, 

Illinois, Michigan, Universidade da Virginia e Massachusetts, por exemplo. Já na Alemanha 

Federal, as instituições Jülich, Karlsruhe, Kernforschungszentrum Karlsruhe (KFA) e KFK 

acolhiam os doutorandos brasileiros. 

 

 

GRÁFICO 9 - PAÍSES DE DESTINO 

 
Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) 

 

Após a análise do gráfico acima, verifica-se que os EUA foi o destino procurado por 52 

doutorandos (53%) vinculados à CNEN e, em menor número, à CAPES. A RFA recebeu 19 

doutorandos (19%) vinculados aos dois programas, não chegando a representar nem a metade 

dos doutorandos enviados aos Estados Unidos. Antes do PRONUCLEAR, como abordamos 

anteriormente, até como consequência do Mestrado Especial, a grande maioria de estudantes 

brasileiros tinha os EUA como destino para a formação stricto sensu. Mesmo com o 

PRONUCLEAR, percebe-se que, segundo os relatórios sobre o programa produzidos pela 

CNEN, pelo menos com relação à formação em nível de doutoramento, havia um maior fluxo 
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para os Estados Unidos do que para a Alemanha, apesar do acordo nuclear assinado com aquele 

país em 1975. 

Historicamente, sempre houve maior encaminhamento de cientistas e engenheiros para 

cursar pós-graduação em instituições nos EUA. Mesmo com a assinatura de acordo nuclear com 

a Alemanha em 1975 e com a criação do PRONUCLEAR, aquela tendência não se alterou, 

tendo país norte-americano permanecido como principal opção para a realização de formação 

por parte dos brasileiros. 

O que pode explicar isso é o fato de não haver determinação do PRONUCLEAR fixando 

o local ou país para o candidato ao doutorado realizar a formação. A única “imposição” do 

PRONUCLEAR era relacionada à linha de pesquisa, isto é, que essa fosse na área nuclear, 

cabendo ao candidato, porém, escolher a instituição e ser selecionado para que a bolsa lhe fosse 

outorgada. Segundo Marco Marzo, há um conjunto de fatores que explicam esse maior fluxo 

para os EUA: 

 

Acho que a primeira explicação é que, de fato, a maior parte dos orientadores e dos 

diretores de faculdade e pesquisadores, tanto no Instituto de Física quanto no IEA, 

tinha se formado nos Estados Unidos, então tinham ligações com os centros de 

pesquisa e universidades americanas. Segundo, nos Estados Unidos, havia uma 

organização que levava ao doutorado. Então, a pessoa já sabia, bom, vai receber uma 

bolsa, faz os estudos, tantas matérias, faz o exame de qualificação, paralelamente faz 

a tese de doutorado e é aprovado ou não, e conclui. Então, eu dizia, já existia uma 

rotina, era rotineiro fazer. Enquanto que na Alemanha a situação era muito 

complicada, porque não existe uma regra geral para doutorado como nos EUA 

(MARZO, 2020). 

 

Roberto de Avilllez199 relata sua experiência em realizar doutorado no exterior no 

âmbito do PRONUCLEAR, revelando que fazia parte de seu planejamento estudar em 

universidades nos Estados Unidos, segundo ele, pela sua facilidade e conhecimento da língua 

inglesa. Quando soube que a CNEN tinha um programa de bolsas, foi procurar a instituição: 

“Eu bati na porta da CNEN e pedi bolsa. E depois de uma hora de conversa perguntaram quando 

eu queria sair ‘pros’ EUA ou qualquer lugar do mundo”.200 Com isso, ficava a cargo do 

candidato ser aprovado em universidade estrangeira e depois procurar a CNEN para a liberação 

da bolsa de doutorado no exterior. Ressalte-se que a CNEN não determinava linha de pesquisa 

 
199 Graduado em Engenharia Metalúrgica pelo Instituto Militar de Engenharia (1975), mestrado em Ciências dos 

Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia (1977) e doutorado em Engenharia Metalúrgica pela University Of 

Illinois at Urbana Champaign (1981). Professor Associado Visitante do Massachusetts Institute of Technology 

durante o ano de 1988. Seu doutorado foi realizado como bolsista do PRONUCLEAR. 
200 AVILLEZ, Roberto Ribeiro de. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ.  31 

mar. 2021. 
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alguma, mas orientava que a escolha fosse relacionada, de alguma maneira, à área nuclear e que 

se cursasse, pelo menos, algumas disciplinas na área nuclear. 

Avillez também esclareceu que no processo seletivo não havia a realização de prova e 

sim “[...] a elaboração de uma pesquisa e o envio do currículo, juntamente com o histórico 

escolar”.201Além disso, o fato de não haver pedido de bolsa à instituição norte-americana 

simplifica o processo de aprovação, pois, em suas palavras, “[...] o orientador não tem com o 

que se preocupar. Não vai precisar pagar você. Então ‘tá’ ótimo”.202 

Avillez, que fez mestrado no IME, explicou que o Instituto Militar de Engenharia havia 

criado no início dos anos de 1970 um programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de 

Materiais que contava com professores dos EUA e da Europa. De acordo com o entrevistado, 

aqueles professores trouxeram para o Brasil a cultura que tinham recebido no exterior. Assim, 

o corpo docente do IME contava com professores estrangeiros permanentes, não somente 

temporários ou palestrantes. A boa formação que recebeu no IME o isentou de cursar várias 

disciplinas, pois eram parte do que ofertavam no MIT. Segundo ele: 

 

A universidade, o departamento aceitou todas as disciplinas que fiz no meu mestrado. 

Era um mestrado que estava muito alinhado com os programas de pesquisa dos 

Estados Unidos. Tinha acabado de receber pesquisadores que vieram dos EUA ou do 

Canadá ou da Europa, e eles colocaram um programa muito alinhado com isso. E os 

livros eram todos em inglês. E na medida que ia mostrando os livros que tinha 

estudado eram os que usavam lá. Vamos aceitar todas as disciplinas que você fez e 

você vai fazer só nove disciplinas oficialmente.203 

 

Jaime Tupiassu204 afirma que havia facilidade para a obtenção de bolsas no exterior, 

relatando que preencheu formulário no fim do último ano de sua graduação em Engenharia 

Metalúrgica na PUC-RJ. O formulário se referia ao cadastramento de bolsas. Após isso, ele 

enviou “currículo para várias universidades americanas” e foi aceito “por algumas”, mas 

preferiu o MIT”.205 

 
201 Idem. 
202 Avillez viajou com o filho e a esposa, tendo a CNEN coberto os custos de viagem e pagamento da bolsa de um 

valor maior com percentual por dependente, informando que “era uma bolsa muito boa”, que “se mantinha bem” 

e usava a infraestrutura da universidade para alunos casados. Entrevista ao autor 31/03/2021. 
203 AVILLEZ, Roberto Ribeiro de. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ.  31 

mar. 2021. 
204 Jaime Tupiassu Pinho de Castro tem graduação (1969-1973) e mestrado (1974-1977) em Engenharia Mecânica 

pela PUC-Rio e doutorado (1978-1982) e Pós-Doutorado (1982-1983) pelo Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). 
205 CASTRO, Jaime Tupiassu Pinho de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

21 abr. 2021. 
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Vários entrevistados também opinaram sobre as diferenças nas metodologias de 

formações ocorridas em universidades ou centros de pesquisas na Alemanha e nos EUA. 

Avillez pontuou que: 

 

Na Alemanha, normalmente, não era obrigatório fazer uma disciplina, você podia 

entrar e ir direto na sua pesquisa, desenvolver a pesquisa toda e nunca ter feito uma 

disciplina. Não é fácil. Você não faz a disciplina, mas tem que passar num exame 

sobre a disciplina que você não está fazendo. Então, depois de um ano lá, você faz um 

exame e tem que passar. Se você passou, tudo bem.206 

 

Avillez relata que cursou um conjunto de disciplinas durante seu doutorado nos EUA, o 

que considera uma vantagem na época pelo fato de possibilitar ao aluno apreender mais 

conteúdo do que normalmente teria pensado.207 

Já Marco Marzo, que realizou doutorado na Alemanha, considera que “[...] as teses de 

doutorado na Alemanha eram muito mais profundas do que as teses de doutorado dos Estados 

Unidos; o rigor era bem mais intenso” (MARZO, 2020). Sobre essa diferença, Irene Aleluia, 

que também realizou doutorado na Alemanha, considerava que o Brasil seguia os padrões norte-

americanos de formação. Entretanto, no modelo alemão, o indivíduo tinha que ter mais 

autonomia em relação ao orientador, ressaltando que “[...] se o aluno não fosse autodisciplinado, 

não conseguiria fazer o doutorado, pois não havia qualquer tipo de cobrança”.208 

Cláudio Almeida, que fez doutorado nos EUA no início da década de 1970, antes da 

instituição do PRONUCLEAR, tem a seguinte opinião sobre a formação em nível de doutorado 

no país europeu: “Na Alemanha, você vai lá eles te entregam para o orientador e o orientador 

te vê uma vez por ano, entendeu? E você não tem aula, você estuda sozinho. Nos EUA, as coisas 

são muito diferentes.”209 Já Odilon Antônio Marcuzzo do Canto, que fez mestrado (1979) e 

doutorado (1984) em Engenharia Nuclear na University of California, Berkeley, mas não pelo 

PRONUCLEAR, também endossa a diferença de formação entre os países, relatando sua 

experiência: 

 

Eu fui para Berkeley. E, claro, as universidades americanas – não sei se hoje ainda – 

têm um esquema muito rígido acadêmico, não é? Ao contrário do pessoal que ia para 

a Europa para fazer o doutorado... Na Europa, o sujeito ia fazer o doutorado, entrava 

 
206 AVILLEZ, Roberto Ribeiro de. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ.  31 

mar. 2021. 
207 AVILLEZ, Roberto Ribeiro de. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ.  31 

mar. 2021. 
208 ALELUIA, Irene Batista. [abr. 2021] Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 2021.  
209 ALMEIDA, Cláudio Ubirajara Couto de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

9 abr. 2021. 
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na universidade, em seguida começava a trabalhar em pesquisa e fazia eventualmente 

um ou outro curso, uma ou outra disciplina. Nos Estados Unidos, não. Tem um 

currículo acadêmico. Então, faz-se tantas disciplinas para o mestrado e tantas 

disciplinas para o doutorado (CANTO, 2012). 

 

Rex Nazaré, que realizou doutorado na França na década de 1960, opina que, para o 

orientador, o que importava era chegar ao objetivo final de um trabalho e obter o resultado 

favorável. Ele acrescenta: 

 

Então, eu lhe diria o seguinte: há momentos em que a formação americana é favorável, 

para determinado tipo de coisa, mas há momentos em que eu prefiro a formação 

europeia, porque, em determinados tipos de coisa, ela tem um cunho mais prático; ela 

é mais otimizada, vamos chamar assim. Porque os Estados Unidos é [sic] grande, tem 

uma pujança enorme, e a Europa daquela época, eram pequenos países e que não 

podiam perder muito tempo nas coisas, nem gastar muito dinheiro. Então, era um 

processo mais otimizado (ALVES, 2010). 

 

Por outro lado, Cláudio Almeida opina que os diferentes estágios de desenvolvimento 

dos programas nucleares do Brasil e dos Estados Unidos influenciaram os temas pesquisados 

pelos brasileiros. Ele avalia que as teses concebidas pelos alunos brasileiros tinham pouca 

relação com a realidade brasileira no setor nuclear, dificultando a elaboração de teses com 

assuntos que fossem interesse da CNEN. Segundo ele: 

 

Porque os problemas que estavam resolvendo nos EUA eram problemas que a gente 

não tinha no Brasil. Eram problemas que o meu orientador de lá, o meu orientador, 

tinha ou era o contrato que ele tinha. Então realmente as teses que foram feitas lá eram 

sobre assuntos da área de interesse dos orientadores, não do interesse da CNEN.210 

 

Ressalva a ser feita no número de concluintes finais do curso de doutorado no exterior 

é a inclusão equivocada ou proposital de nomes que não realizaram doutorado no âmbito do 

PRONUCLEAR. Por exemplo, o nome de Jaime Tupiassu consta na relação de 99 brasileiros 

que, segundo o Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986), fizeram 

doutorado no exterior, indicando que Tupiassu concluiu seu doutoramento no MIT no ano de 

1982. Entretanto, o engenheiro afirma: “Isso está errado. Eu não fui bolsista do 

PRONUCLEAR. Eu não tive nenhum contato com eles. Ele acrescenta que nunca participou 

do programa e não houve contato com qualquer pessoa ligada ao mesmo. Ele afirma não 

entender como o nome dele apareceu no relatório já que não fez nenhum curso na área nuclear. 

 
210 ALMEIDA, Cláudio Ubirajara Couto de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

9 abr. 2021. 



188 
 

Segundo ele mesmo explica: “Eu nunca nem fiz curso específico na área nuclear, não” e 

conclui: “É ‘pra’ inchar o relatório”.211 

Antônio Carlos Barroso, que encabeça a listagem de doutorandos brasileiros no exterior, 

sendo 1977 o ano de sua conclusão, também se encontra no mesmo caso. Porém, segundo o 

próprio Barroso: “Da turma que voltou, mesmo quem não tinha nada a ver com o 

PRONUCLEAR, eles incluíram”. E acrescenta: “O PRONUCLEAR pegou todo mundo que 

voltou depois de [19]76 e incluiu. Eles fizeram o que se chama de uma inclusão indevida. Eu 

tinha falado isso ‘pra’ eles na época, mas eles falavam, nós vamos ‘botar’ vocês onde? Em que 

estatística?”212 

Igual equívoco, ou proposital erro, é o caso do físico Marco Antônio Saraiva Marzo, 

cujo nome aparece no relatório final de atividades do PRONUCLEAR como tendo concluído 

doutorado na Alemanha, em Karlsruhe, no ano de 1981, no âmbito do programa. No entanto, 

Marzo realizou doutorado no âmbito do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst - DAAD), portanto, sem vínculo algum com o programa 

brasileiro. 

A inclusão de nomes no relatório final das atividades do PRONUCLEAR indica a 

possibilidade de uso estratégico da CNEN para majorar o número de formandos pelo programa, 

já que ficou longe da meta estabelecida inicialmente que era de quase 600 candidatos ao título 

de doutor (PRONUCLEAR, 1979, p. 14). Contudo, os números chegaram a menos de 20% 

desse quantitativo. 

 

5.2 COLABORAÇÃO RFA-BRASIL E O MODELO ON THE JOB TRAINING 

A participação da RFA foi efetivada, dentre outras maneiras, na forma de cursos em 

universidades ministrados por professores alemães com a colaboração de professores e de 

pesquisadores brasileiros. A primeira série de cursos iniciada em 1977 foi ministrada 

diretamente por professores alemães, sendo essa situação alterada em 1978 quando ficaram sob 

a responsabilidade de professores brasileiros. Aos professores alemães coube um 

assessoramento indireto na realização de alguns workshops e elucidações de alguns pontos 

específicos (PRONUCLEAR, 1979, p. 28-29). 

 
211 CASTRO, Jaime Tupiassu Pinho de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

21 abr. 2021. 
212 BARROSO, Antônio Carlos de Oliveira. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, 

RJ. 9 mar. 2021. 
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A CNEN agia no suporte para a vinda de técnicos alemães que ministravam palestras 

ou minicursos nas universidades sobre temas específicos da tecnologia desenvolvida na 

Alemanha (MOTTA, 2014). Dessa forma, conforme recomendado pelo Relatório do GT 

Interministerial de 1976, houve a colaboração de 232 técnicos alemães. A tabela a seguir mostra 

as áreas e a quantidade de técnicos alemães enviados ao Brasil.213 

 

 

 

 TABELA 8 - COOPERAÇÃO CNEN-KFA E CNEN-KFK (VISITA DE TÉCNICOS ALEMÃES) 

 Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) 

 

Percebe-se pela tabela que as áreas de Proteção Radiológica (41) e Análise de Reatores 

(35) receberam maior ênfase, enquanto Salvaguarda e Radioisótopos (2), Rejeitos (3), e 

Instrumentação e Controle (4) tiveram menos oportunidades para estágios de treinamento. 

Além disso, identifica-se decréscimo no número de visitas a partir de 1982. 

 

 

 

 

 

 
213 Segundo o relatório “[...] a contratação de pessoal estrangeiro deve ser planejada cuidadosamente e com 

urgência, tendo em vista recrutar esses técnicos em diferentes países de modo a dispor desse pessoal de forma 

diversificada” (PRONUCLEAR, 1976, p. 65). 
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GRÁFICO 10 - NÚMEROS DO TREINAMENTO NO EXTERIOR 

 
  

Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) 

 

Identifica-se um fluxo constante durante a maioria dos anos de vigência do 

PRONUCLEAR, só reduzido mais significativamente nos últimos anos. Além disso, as áreas 

de proteção radiológica, seguida de análise de reatores, foram as que receberam maior número 

de cientistas alemães. 

A presença de brasileiros no exterior não se restringia aos doutorandos ou nos cursos do 

modelo on th job training na Alemanha como parte do PRONUCLEAR. Houve também o envio 

de pesquisadores de institutos de pesquisas nucleares do país e de funcionários da Nuclebrás 

para empresas e centros de pesquisa alemães, visando à aquisição de conhecimento para 

operação da tecnologia a ser transferida para o Brasil. No que tange ao modelo on the job 

training, os relatórios dedicam maior detalhamento, comprovando que o PRONUCLEAR 

proporcionou o aperfeiçoamento de técnicos brasileiros por meio de trabalhos conjuntos com 

peritos alemães no Brasil ou pela participação em estágios de treinamento em serviço na RFA. 

Dentro desse programa de colaboração, tivemos no período coberto pelo relatório 258 

técnicos brasileiros – em sua maioria da Nuclebrás ou da CNEN – enviados para treinamento 

em serviço na Alemanha Federal e 28 para doutoramento, sendo que 19 obtiveram o título 

(PRONUCLEAR, 1986). 
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TABELA 9 - COLABORAÇÃO DA RFA – ON THE JOB TRAINING 

Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 

 

Tal fluxo se refere aos estágios de treinamento de técnicos brasileiros que ocorriam em 

usinas nucleares alemães em períodos que poderiam variar entre um mês e alguns anos. Esse 

tipo de colaboração da Alemanha Federal com o Brasil envolvia a realização de trabalhos 

conjuntos, visando proporcionar aperfeiçoamento de técnicos por meio do “treinamento em 

serviço” no país europeu. 

Dentro dos acordos de cooperação existentes com as organizações da Alemanha, os 

treinamentos em serviço para brasileiros se classificavam em cinco tipos (PRONUCLEAR, 

1980c, p. 6): 

Tipo I: Para o pessoal técnico de qualquer nível dos quadros da CNEN e da Nuclebrás 

– O treinamento para o pessoal da CNEN e da Nuclebrás poderia ser realizado em qualquer 

época e cada caso era estudado, levando em consideração o número de vagas disponíveis; 

Tipo 2: Para estudantes de mestrado quando da escolha dos assuntos da tese – O 

treinamento desses estudantes era escolhido levando-se em consideração os seus temas e as 

áreas de cooperação oferecidas dentro do acordo CNEN-KFA, de maneira que eles pudessem 

fazer os seus trabalhos de tese na RFA e apresentá-los numa universidade brasileira após seu 

regresso; 

Tipo 3: Para candidatos a pós-doutorado – Esse treinamento era destinado aos 

candidatos que, tendo completado seus estudos de doutoramento fora da Alemanha, visassem 

completar suas especializações de forma tal que pudessem participar, após o seu regresso, em 

atividades de interesse direto para o setor nuclear; 
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Tipo 4: Para professores e pesquisadores de universidades e institutos de pesquisas – 

Esse treinamento era destinado aos candidatos que já estivessem empenhados em tarefas de 

pesquisa e de desenvolvimento nas linhas idênticas e/ou afins às daquelas do treinamento; 

Tipo 5: Para profissionais da indústria – Direcionado aos profissionais da indústria 

privada empenhados em atividades de produção ou de prestação de serviço do interesse para o 

setor nuclear. 

A seguir, apresentamos uma lista contendo os locais de treinamento para bolsistas 

brasileiros na Alemanha Federal. 
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QUADRO 2 - LOCAIS DE TREINAMENTO 

Fonte: PRONUCLEAR, 1980c. 

 

Olga Simbalista,214 engenheira elétrica especializada em energia nuclear, relata que, 

quando pertencia aos quadros do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

(CDTN)215, instituto de pesquisa ligado à CNEN, passou por período de treinamento na 

Alemanha:216 “Essa nossa ida das equipes dos institutos de pesquisa era para uma demanda 

 
214 Olga Simbalista é graduada em Engenharia Elétrica (1970) e mestrado em Engenharia Nuclear (1972) pela 

UFMG com especialização em Termo-hidráulica de Reatores na Gesellshaft für Kerntechnik im Shifbaum und 

Shiffhart, GKSS, na Alemanha. 
215 O CDTN é uma das Unidades de Pesquisa da CNEN anteriormente denominado Instituto de Pesquisas 

Radioativas (IPR). 
216 Olga Simbalista revelou que após o acordo com a Alemanha em 1975, começaram a ocorrer programas de 

cooperação oficiais em que cientistas eram enviados para uma determinada tarefa e a orientação da diretoria da 

Nuclebrás era o seguinte: “[...] ir falando alemão. Bom, um belo, dia, falaram, ‘ó, você vai, porque você vai rever 

o seu projeto’, isso foi em princípio de [19]76, ‘você irá em [19]77, só que antes tem que fazer um curso de 

alemão’. Tudo bem, ótimo. Vou ficar seis meses estudando alemão, não tem que vir trabalhar e tal.” 

(SIMBALISTA, 2010). 
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específica do programa, então, eles precisavam fazer uma liga não sei assim, assim, assado, vai 

para o centro de Jülich com o professor fulano aprender a fazer isso” (SIMBALISTA, 2010).  

Irene Aleluia, que reside na Alemanha desde 2010, também revelou contato com vários 

brasileiros naquele país. Entretanto, eles não estavam realizando o doutorado, mas eram 

funcionários da Nuclebrás executando programas de treinamento. Segundo ela: “[...] eram 

empregados da Nuclebrás que vieram pegar tecnologia ‘pra’ implementar no Brasil.”217 

Esse modelo de treinamento também tinha a participação de doutores na área nuclear, 

inclusive alguns de nossos entrevistados, como Antônio Carlos de Oliveira Barroso. Atuando 

na CNEN, seu nome aparece no relatório final de atividades do PRONUCLEAR como tendo 

feito curso na área de Termo-hidráulica, entre novembro e dezembro de 1979, e outro curso 

na área de Licenciamento, no período de junho a julho de 1980, na empresa alemã KWU. Já 

Laércio Antônio Vinhas esteve na Alemanha no período de setembro a dezembro de 1980, 

realizando curso na área de testagem e análise molecular. 

Sobre o modelo on the job training, Cláudio Ubirajara Couto de Almeida, que trabalhou 

na área de licenciamento da CNEN e se aposentou pela instituição, declarou: 

 

[...] diversos profissionais enviados às empresas e institutos alemães tentavam, num 

curto espaço de tempo, incorporar as especificidades das atividades ligadas à rotina 

das usinas nucleares a partir do acompanhamento de profissionais alemães e lendo 

manuais. Nessa modalidade de treinamento, profissionais brasileiros acompanhavam 

seus colegas alemães na execução de tarefas do dia a dia da indústria nuclear, visando 

à incorporação dos conhecimentos das principais especificidades de cada atividade 

individual, em “cursos”, na média, de curtíssima duração (SCHMIEDECKE; PORTO, 

2008, p.35). 

 

A participação de brasileiros em cursos de qualificação na Alemanha era acompanhada 

de diversas recomendações e exigências de atendimento de critérios para seleção de candidatos, 

segundo o documento Notas e informações sobre o treinamento em serviço na República 

Federal Alemã (PRONUCLEAR, 1980c). No caso das instituições interessadas em apresentar 

candidatos, a orientação era de que este deveria se encaixar dentro do perfil desejado, tendo a 

instituição que enviar ao PRONUCLEAR218 fichas individuais de inscrição “[...] descrevendo 

detalhadamente a atividade que se pretendia realizar na Alemanha Federal, de modo a se 

viabilizar o planejamento do treinamento” (PRONUCLEAR, 1980c, p. 1). 

 
217 ALELUIA, Irene Batista. [abr. 2021] Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 2021.  
218 Dr. Fernando de Mendonça, da CNEN, era apresentado pelo documento como coordenador do PRONUCLEAR, 

e João Botelho Machado como responsável pela ligação com a Alemanha Federal. 
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O documento declarava que o PRONUCLEAR buscava destinar as oportunidades de 

qualificação na Alemanha Federal para candidatos que demonstrassem poder participar de um 

processo de transferência de tecnologia em que a responsabilidade é muito maior para 

“receptores” do que para “doadores”. Além disso, afirmava que “[...] para a seleção é bastante 

significativo o grau de correlação entre as atividades do candidato atual, pretendida na RFA e 

prevista para após o regresso” (PRONUCLEAR, 1980c, p. 2). Entre os requisitos exigidos do 

candidato a treinamento em serviço estava o domínio da língua inglesa para treinamentos de 

duração igual ou inferior a 90 dias. Já para treinamento de prazos maiores, havia a exigência da 

língua alemã definida pelo Instituto Goethe – Grundstufe I. A segunda parte, Grundstufe II, 

seria realizada na própria Alemanha, em regime intensivo de oito semanas em um dos Institutos 

Goethe219 no país (PRONUCLEAR, 1980c, p. 1). Além disso, exigia-se do candidato 

vinculação a uma instituição220, experiência no campo de trabalho e formação profissional ou 

acadêmica. O candidato deveria ter as qualificações profissionais ou acadêmicas compatíveis 

com o nível de conhecimento exigido para o treinamento em vista. 

O PRONUCLEAR decidiria pela aceitação do candidato, considerando: a) Interesse 

para o setor nuclear; b) Disponibilidade de vaga na programação, e c) Qualificações do 

candidato. Já o candidato selecionado deveria assumir os seguintes compromissos: 1 – 

participar do treinamento prévio organizado para cada caso, e 2 – cumprir o Programa 

Individual de Treinamento no Exterior, especialmente no que se refere às prestações de 

informações periódicas ou relatórios. A preparação do candidato deveria ser entendida como 

uma atividade para formar no candidato a base necessária para a missão que iria desempenhar. 

Ela também poderia incluir entrevistas com o candidato conduzidas por especialistas e 

participação em cursos sobre tratamento de informação (PRONUCLEAR, 1980c, p. 8-9). 

Os pagamentos das bolsas na Alemanha Federal para os técnicos brasileiros que faziam 

parte do PRONUCLEAR estavam sob a responsabilidade do KFA ou KFK e eram creditados 

na conta bancária do bolsista. Quando os estágios ultrapassavam três meses, incluíam-se os 

cursos de alemão no Instituto Goethe. Esses cursos, do tipo normalkurs, incluíam alojamento, 

 
219 O Instituto Goethe estabelecia dois níveis de estudo em alemão. Grundstufe I - conhecimento básico de 

gramática e de, aproximadamente, 800 das palavras mais importantes, o que capacita a pessoa a lidar com situações 

de dia a dia. Esse nível pode ser obtido no Brasil mediante estudo intensivo, em regime de quatro horas diárias de 

aula, durante umas nove semanas. Grundstufe II - ao final desse curso, o aluno terá aprendido mais de 1200 

palavras e o resto da gramática. Estará, então, capacitado para conversar sobre tópicos mais difíceis; ler textos 

moderadamente difíceis e expressar-se por escrito com simplicidade. Se ao final desse nível o aluno fizer um 

exame e passar, receberá o certificado Deutsch als Fremdsprache e poderá frequentar cursos extras de uma 

universidade alemã. 
220 O candidato deveria ter vínculo permanente com a Instituição que necessita ou requisita o seu treinamento, e 

recomendava-se que essa vinculação existisse há mais de um ano, tempo julgado necessário para que a Instituição 

e o candidato se conhecessem adequadamente. 
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café da manhã e almoço, e tinham uma duração de oito semanas que ficavam por conta do 

bolsista. Entretanto, segundo o documento, o KFA ou KFK se encarregava das matrículas e 

fazia o pagamento adiantadamente, realizando o desconto do bolsista brasileiro em duas 

prestações iguais.221 

 

5.3 O RETORNO AO BRASIL DE FORMADOS NO EXTERIOR 

O acompanhamento por parte da CNEN sobre as atividades dos bolsistas no exterior 

pode ser considerado bastante falho. Indagados se havia algum tipo de acompanhamento ou 

prestação de contas pelos bolsistas à CNEN durante o período de formação no exterior, nenhum 

dos entrevistados confirmou qualquer tipo de cobrança de informações por parte de qualquer 

instituição brasileira Avillez respondeu que “[...] praticamente todo semestre eu informava ‘pra’ 

eles o que eu ia fazer, o que é que estava alinhado”.222 Já Irene Aleluia explicou que enviava 

relatórios anuais. Em suas palavras: “[...] eu nunca deixei ninguém me cobrar, eu era muito na 

linha”.223 Por fim, Cláudio Almeida afirma que enviava informações para o Departamento de 

Ensino e Pesquisa, ponderando que não tinha a obrigatoriedade de fazer relatório: “Eu mandava 

todo final de semestre. Eu mandava os meus graus, o que que eu terminei, se eu tirei A, B ou 

C, entendeu? Eu sempre mandei. Mas não havia uma obrigação, nem um acompanhamento, 

não que eu me lembre. Não havia um acompanhamento.”224 

Almeida afirma que, para a CNEN, o importante era que o pessoal brasileiro formado 

no exterior trabalhasse no Programa Nuclear Brasileiro. Ele fala acerca de “[...] uma teoria de 

que você tinha que trabalhar na mesma organização durante o tempo que você ficou no exterior, 

mas, na verdade, como nós não estávamos só como bolsistas, então, a gente não tinha essa 

obrigação”.225 Barroso informou que se assinava uma carta com o compromisso de voltar ao 

Brasil e ficar aqui por período igual ao que ficou lá trabalhando na área nuclear, “[...] embora 

 
221 O documento também orientava sobre procedimentos para a obtenção de vistos nos consulados alemães 

exigidos para os casos de residências na RFA por períodos superiores a três meses. A articulação e a intermediação 

para autorização seriam executadas pelo PRONUCLEAR. O documento também continha informações sobre o 

custo de vida na Alemanha, seguro social, abertura de conta bancária, meios de transporte – tráfego aéreo, 

transporte público, compra ou aluguel de automóveis, carteira de motorista válida no país e comportamento no 

trânsito –, leis de importação e alfândega e informações gerais sobre a economia, a história e a geografia do país. 
222 AVILLEZ, Roberto Ribeiro de. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ.  31 

mar. 2021. 
223 ALELUIA, Irene Batista. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 

2021.  
224 ALMEIDA, Cláudio Ubirajara Couto de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

9 abr. 2021. 

 
225 Idem. 



197 
 

essa carta não valha nada, que teve gente que depois disso resolveu ficar por lá”.226 Já Irene 

Aleluia revelou que era dado um contrato aos alunos no qual se estabelecia que, quando se 

terminasse o doutorado, eles seriam obrigados a trabalhar para a CNEN, mas a CNEN não tinha 

como contratar. Essa informação, entretanto, não foi confirmada por outros entrevistados. 

A ausência de informações sobre os brasileiros que estavam se qualificando no exterior 

pode ter sido consequência da falta de oportunidades no período posterior à chegada desses 

profissionais ao Brasil. Mesmo após a assinatura do Acordo Nuclear com a Alemanha, em 1975, 

principalmente a partir do início dos anos 1980, brasileiros que voltavam de doutorado no 

exterior não tinham lugar garantido de trabalho no programa nuclear do país através da CNEN. 

A situação fora ainda confortável para os brasileiros que retornaram em meados da 

década de 1970, a exemplo do que ocorreu com Cláudio Almeida. Ele revela que, ao retornar 

ao Brasil em 1975, havia várias ofertas de trabalho, e que conversou com Rex Nazaré, então 

diretor executivo da CNEN: “Eu fui falar com o Dr. Rex que disse: ‘Eu quero você aqui de 

qualquer jeito, nós estamos querendo começar um grupo, pegar esse grupo de elite que voltar e 

ficar aqui.’” Porém, segundo Cláudio Almeida, os salários da CNEN eram baixos, e ele acabou 

sendo contratado para prestar serviços para a CNEN por meio da Companhia Auxiliar das 

Empresas Elétricas Brasileiras (CAEEB). Segundo ele, “Dr. Rex fez um acordo com a CAEEB 

‘pra’ CAEEB contratar gente ‘pra’ CNEN. Então, a CAEEB me contratou e me colocou à 

disposição da CNEN”.227 

A CAEEB era uma empresa formada pelo governo, mas como uma companhia 

particular que fazia contratações de pessoal sem concurso público. Esse foi, inclusive, o 

expediente utilizado pela Eletrobras por ocasião da construção da usina hidrelétrica de Itaipu. 

A questão era que a CAEEB contratava pessoal com um salário melhor. 

Barroso, que também foi contratado pela CAEEB ao retorno do curso de doutorado 

realizado nos Estados Unidos, explica que: “O Rex conseguiu que a CAEEB contratasse 

pessoas que estavam chegando com doutorado a salários de mercado”. Ele esclarece que a 

CNEN não podia contratar por CLT, então, se valia da CAEEB, uma “[...] empresa criada para 

dar pulmão para as empresas elétricas brasileiras contratarem mais rapidamente”.228 

 
226 BARROSO, Antônio Carlos de Oliveira. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, 

RJ. 9 mar. 2021. 
227 ALMEIDA, Cláudio Ubirajara Couto de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

9 abr. 2021. 

 
228 BARROSO, Antônio Carlos de Oliveira. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, 

RJ. 9 mar. 2021. 
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No entanto, o fato de funcionários da CNEN terem salários inferiores aos prestadores 

de serviço da CNEN contratados via CAEEB criou um problema na CNEN, gerando 

animosidade entre eles. Segundo Cláudio Almeida, esse fato foi percebido por Rex Nazaré que: 

 

 

Começou a fazer um trabalho em Brasília para transformar a CNEN no que se chamou 

de autarquia especial. Então a CNEN foi transformada, anos depois, numa autarquia 

especial. Autarquia especial que também não estava sujeita ao regime de serviço 

público normal. Tinha uma tabela salarial boa, equivalente ao que a gente ganhava na 

CAEEB, e tinha um sistema de contratação mais livre que não tinha todo esse 

problema de serviço público.229 

 

 

Roberto Ribeiro de Avillez revela ainda que, antes de concluir o doutorado no ano de 

1980, escreveu para a CNEN, informando que estava próximo de defender sua tese que 

retornaria ao Brasil em janeiro do ano seguinte. Na mesma carta, ele perguntava se haveria vaga 

na CNEN após seu retorno, mas não recebeu resposta. Ele afirma que “[...] quem se formou no 

exterior, que ele conhecia, poucos ficavam na área nuclear”.230 Avillez, após seu retorno, foi 

contratado pelo Instituto Nacional de Tecnologia e, posteriormente, ingressou na PUC-RJ como 

professor. 

Da mesma forma, Irene Aleluia revela frustração ao não ser admitida imediatamente 

após seu retorno. Ela comenta que saiu da área nuclear por um ano, pois a CNEN não estava 

contratando. Irene foi contratada pela Fundação de Tecnologia Industrial e, posteriormente, 

pela UFPE para atuar como docente. Após esse período de um ano, ela conseguiu uma bolsa da 

CNEN, graças a Rex Nazaré; entretanto, em suas palavras, “[...] era uma bolsa que não tinha 

expectativas de duração, e eu também não ia mais querer viver de bolsa”.231 Irene Aleluia ainda 

complementa que “[...] quando a CNEN recebeu o OK de Brasília para contratar”, ela recebeu 

vários convites para atuar em instituições da CNEN, tendo optado pelo IEN “[...] onde eu 

poderia trabalhar com o que eu aprendi no doutorado”.232 

Já Marco Marzo explica que, quando retornou ao Brasil em dezembro de 1981, se 

apresentou ao IPEN, sua instituição de origem, mas recebeu convite de Rex Nazaré para atuar 

na CNEN com o salário que ganhava no IPEN e mais uma bolsa que, praticamente, dobrava o 

valor a ser recebido (MARZO, 2020). Na CNEN, atuou na Diretoria de Salvaguardas que tinha 

a função de acompanhar os inspetores da AIEA que vinham fazer inspeções no Brasil nas áreas 

 
229 ALMEIDA, Cláudio Ubirajara Couto de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

9 abr. 2021. 
230 AVILLEZ, Roberto Ribeiro de. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ.  31 

mar. 2021. 
231 ALELUIA, Irene Batista. [abr. 2021] Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 2021.  
232 Idem. 
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que estavam sob salvaguarda internacional: o reator de Angra 1, o reator do IPEN e a Fábrica 

de Elemento Combustível que ainda estava em construção em Resende (RJ). 

Uma outra área de absorção de quadros formados no exterior foi o Programa Paralelo, 

que aproveitou parte de novos doutores. Antônio Carlos Barroso relata que estava atuando na 

sede da CNEN, no Rio de Janeiro, quando recebeu convite para trabalhar no IPEN em 1986.233 

 

Por que eu fui para o IPEN em [19]86? Você deve ter ouvido falar no Programa 

Paralelo da Marinha. Esse projeto da Marinha, quem encabeçou, quem foi o cara 

fundamental nele foi o Almirante Othon que ultimamente... aí, teve vários problemas, 

não quero comentar. Do ponto de vista executivo, de como tocar a coisa, talvez um 

dos melhores empreendedores públicos dos que já vi.234 

 

Barroso explica que já conhecia o Almirante Othon desde o período em que estudaram 

no MIT. Quando voltaram ao Brasil, Othon queria levá-lo para o IPEN em São Paulo. Até que 

houve sua transferência após um período em que sua esposa foi demitida e tempos depois foi 

aprovada para um concurso em São Paulo. Naquele momento o salário que ganhava na CNEN 

era considerado baixo, pois não era corrigido a altura da inflação. Barroso também informa que 

conheceu muita gente no IPEN, que participou do PRONUCLEAR e, mesmo antes de atuar no 

IPEN, Rex Nazaré o incumbiu de acompanhar o Programa Paralelo. Segundo ele: 

 

Então ele me mandava de vez em quando, eu fazia a cada dois meses, vinha aqui a 

São Paulo acompanhar, eu e outros, mas em uma área, outros em outras áreas, e 

relatava ‘pra’ ele. Então, eu sabia o que estava se fazendo aqui no projeto, coisas muito 

interessantes e de ponta.235 

 

O engenheiro explica o que pode ser considerado uma espécie de indicação para a 

entrada no Programa Paralelo, a partir da chegada de profissionais que realizaram doutoramento 

no exterior e que poderiam nele ser aproveitados: 

 

Quando chegava um cara formado com Doutorado, eu disse, olha o Rio ‘tá’ muito 

parado nesse momento, acho que vai ser difícil aqui. Conversava também em São 

Paulo e já mandava o nome lá ‘pro’ IPEN, os caras iam e muitas vezes o Othon pegava 

também. Então, assim que funcionava. Funcionou durante muito tempo.236 

 

 
233 O IPEN era uma autarquia estadual de São Paulo, mas o seu corpo funcional era de funcionários da CNEN 

que efetivamente gerenciava a instituição. 
234 BARROSO, Antônio Carlos de Oliveira. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, 

RJ. 9 mar. 2021. 
235 Idem. 
236 Idem. 
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Por outro lado, a qualificação e a formação no exterior proporcionaram oportunidades 

em empresas estrangeiras da área nuclear. João Gabriel Hargreaves Ribeiro237 informou que, 

após seu retorno, em 1982, o início da obra de Angra 2 foi muito rápido e que havia muito 

trabalho, porém, poucas pessoas treinadas. Entretanto, no fim do mesmo ano, começou a 

perceber o desaceleramento em função da redução de recursos e das atividades na obra. 

Perguntado sobre o que aconteceu com a equipe de Angra 2 quando o Brasil diminuiu a 

velocidade do programa nuclear, ele respondeu o seguinte: 

 

Eu, por exemplo, fui para a usina de Ringhals, na Suécia, onde participei da troca do 

gerador de vapor em 1989. Eu era o único brasileiro em um grupo de vinte alemães. 

E era muito interessante, pois em uma mesa de reunião tínhamos a mesma voz que 

um alemão. E hoje, em vários setores da empresa, temos mais capacidade para a 

construção de usinas alemãs do que a Areva alemã. Porque a Areva tem experiência 

com os reatores franceses, que é outra coisa. Tanto é que alguns funcionários nossos 

foram deslocados agora para a Alemanha. Pediram demissão e foram embora. Foram 

convidados para ir para a Finlândia (RIBEIRO, João Gabriel Hargreaves apud PATTI, 

2014a, p. 94). 

 

Mesmo após o esfriamento completo do Programa Nuclear Oficial, o depoimento 

anterior confirma o fluxo de cientistas brasileiros para outros países, fato que pode ser creditado, 

em grande parte, à qualificação obtida em centros de pesquisas estrangeiros. 

 

5.4 CONCLUSÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

A participação de cientistas e engenheiros brasileiros em redes internacionais de 

conhecimento sobre a tecnologia nuclear tem ocorrido desde a década de 1950, com estímulos 

de diferentes governos, e como política de formação de quadros de instituições de fomento ao 

setor, como o CNPq e a CNEN. No entanto, após o acordo nuclear teuto-brasileiro de 1975, o 

PRONUCLEAR, visando à qualificação de profissionais para a área de modo a atender à 

demanda que se apresentava com a construção das usinas nucleares, tomou a decisão de investir 

em um amplo programa de formação de recursos humanos, não só internamente, mas também 

em universidades e centros de pesquisas internacionais. 

Assim, o PRONUCLEAR fomentou cursos de doutorado no exterior, além de adotar 

medidas de envio de técnicos a outros países para a aquisição de conhecimentos e de 

aprimoramentos na área nuclear no modelo denominado on the job training. O programa 

também viabilizou a vinda de palestrantes e de técnicos alemães ao país, visando concretizar a 

almejada transferência tecnológica e a posse de know-how completo a fim de assegurar a 

 
237 João Gabriel Hargreaves Ribeiro foi o chefe do escritório de obras da usina nuclear Angra 3.  
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autonomia nuclear para o país. A formação no modelo on the job training também representou 

lócus de formação profissional mais direcionada, de maneira que técnicos foram enviados para 

estágios em empresas nucleares alemãs para vivenciar as práticas industriais que deveriam ser 

transferidas ao Brasil. Ainda como como parte do pacote de treinamento de profissionais 

brasileiros para atuação no setor, muitos palestrantes alemães vieram ao Brasil. 

No que tange à formação em nível de doutorado, percebe-se com base em números que, 

apesar da assinatura do Acordo com a Alemanha, os EUA continuavam sendo o destino maior 

procura de doutorandos brasileiros, representando quase a metade do número de bolsistas 

brasileiros no exterior (45%), enquanto a Alemanha foi o destino procurado por apenas 19% 

dos candidatos. 

Também foi possível identificar falhas no acompanhamento dos bolsistas brasileiros no 

exterior, dado que a CNEN não exigia relatórios sobre a formação que estava sendo recebida 

pelos bolsistas e nem tampouco estabelecia o período de retorno desses acadêmicos. Esses, após 

seu retorno ao Brasil, tinham o agravante de encontrarem um cenário de estagnação da indústria 

nuclear no país, fato que gerou grande dificuldade de colocação imediata na área, além da 

incapacidade de contratação/absorção da mão de obra especializada por parte da CNEN e das 

demais empresas ligadas ao setor. 
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6. O BALANÇO DO PRONUCLEAR 

Este último capítulo apresenta informações sobre o custo do programa e opiniões de 

participantes e de especialistas do setor, visando reunir condições de mensurar a iniciativa 

governamental de preparação de quadros para o setor nuclear por meio de diversas modalidades 

de formação e de treinamento. 

A leitura do relatório intitulado Programa de Recursos Humanos para o Setor Nuclear 

– PRONUCLEAR – 10 anos de atividades (PRONUCLEAR, 1986) permitiu a análise de 

números referentes ao PRONUCLEAR durante o decênio de atividades, em alguns casos, 

complementando e retificando dados constantes no relatório 04/80 de 11 de agosto de 1980 

(PRONUCLEAR, 1980b). O documento apresenta dados referentes ao aporte de recursos em 

diferentes atividades para fomento do desenvolvimento nuclear referente à formação de 

recursos humanos para o setor. Assim, o desempenho do PRONUCLEAR na formação de 

técnicos de ensino médio, na inserção da disciplina Introdução à Engenharia Nuclear em 

currículos do ensino superior, a ênfase da questão nuclear em cursos de especialização, 

mestrado e doutorado, a profissionalização e a colaboração com a Alemanha Federal refletem 

a concepção do programa e suas várias esferas de atuação para a qualificação de profissionais 

do setor. 

Ainda com a perspectiva de promover um balanço do programa, o capítulo traz diversos 

depoimentos de representantes do setor com experiência na área, muitos deles participantes do 

programa, e outros que acompanharam o desenrolar da política nuclear brasileira entre os anos 

1970 e 1980. Dessa forma, com base em suas opiniões e confrontando com os relatórios e a 

bibliografia referente à temática, buscamos ampliar o volume de informações sobre a história 

da formação na área nuclear e avaliar a iniciativa desse amplo programa de formação que foi o 

PRONUCLEAR, originado a partir do acordo nuclear teuto-brasileiro de 1975. 

Além disso, à luz do histórico apresentado sobre o tema, esperamos que a análise dos dados 

apresentados, da avaliação das decisões tomadas e da formação proporcionada seja considerada 

caso ocorram futuras políticas de formação direcionadas ao setor nuclear ou mesmo uma 

política de formação para todas as áreas, como já ocorreu na década passada – 2010 – no caso 

do Ciências sem Fronteiras (CsF). 

 

6.1 CUSTOS DO PRONUCLEAR 

O artigo 9º do decreto de criação do PRONUCLEAR previa que os dispêndios com a 

execução do programa seriam “[...] custeados por dotações orçamentárias e recursos próprios 

das entidades envolvidas e com recursos de outras fontes, internas e externas, que forem 
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especificamente alocadas ao referido programa”. No período entre 1977 e 1979, o 

PRONUCLEAR se valeu dos recursos do CNPq, da CNEN, da CAPES e do Plano de Formação 

e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PLANFAP)238, tendo recebido alguns 

reforços do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico (FNDTC) e do Fundo de 

Desenvolvimento de Áreas Estratégicas (FDAE). Já a partir de 1980, as verbas destinadas ao 

programa passaram a ser alocadas no orçamento da CNEN, que repassava parte dos recursos 

ao CNPq e à CAPES, de acordo com programação estabelecida (PRONUCLEAR, 1986, 238). 

O Relatório de Atividades 1976/1978 informa que o PRONUCLEAR não pretendia utilizar 

apoio financeiro para preencher lacunas das instituições de ensino, mas sim fortalecê-las para 

que pudessem atender à demanda adicional resultante da consecução da política do setor 

nuclear. Os recursos deveriam ser utilizados para pagamentos de serviços de terceiros, material 

de consumo, material permanente, equipamentos, melhorias de bibliotecas, movimentação de 

docentes, contratação de visitantes, etc. (PRONUCLEAR, 1979). 

O controle operacional do programa de bolsas era administrado por entidades já 

experientes nessa atividade, como a CAPES, a CNPq e a CNEN, e deveria atender à formação 

de especialistas e pós-graduados tanto no país quanto no exterior. Para incentivar a participação 

de alunos nos vários programas, ofereciam-se bolsas de estudo para os programas de graduação, 

de mestrado e de doutorado. No primeiro caso, as bolsas em nível de graduação em 1978 foram 

de Cr$ 2.000,00 – dois mil cruzeiros que equivaliam a 113 dólares – no sentido de incentivar 

os alunos a realizar cursos de extensão universitária, como o de Introdução à Engenharia 

Nuclear. No segundo, em nível de mestrado, as bolsas ainda em 1978 foram oferecidas nos 

valores de Cr$ 10.200,00 – dez mil e duzentos cruzeiros que equivaliam a 576 dólares – e de 

Cr$ 11.200,00 – onze mil e duzentos cruzeiros que equivaliam a 632 dólares – respectivamente 

para a fase dos critérios básicos e para o período de realização de tese.239 

Com o objetivo de atender a essas demandas, as bolsas no país deveriam incentivar a 

procura, pelos melhores candidatos potenciais, aos cursos que interessavam ao programa. O 

Relatório do GT Interministerial de 1976 julgava que a concessão de bolsas deveria ser 

relativamente competitiva com os salários do mercado de trabalho e que deveria representar um 

 
238 O Ministério das Minas e Energia buscando atender suas demandas de recursos humanos, criou o Plano de 

Formação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PLANFAP) que foi institucionalizado pela Lei 

5.833, de 01/12/72. 
239 Para maior destaque, as bolsas acima referidas foram denominadas ‘Bolsas Almirante Otacílio Cunha e 

Álvaro Alberto’ “[...] em homenagem aos relevantes serviços que esses dois homens públicos prestaram ao setor 

nuclear brasileiro” (PRONUCLEAR, 1979, p. 16). 
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apoio financeiro adicional para que o bolsista desenvolvesse a pesquisa necessária 

(PRONUCLEAR, 1976). 

O mesmo Relatório do GT Interministerial de 1976 já adiantava que para o atendimento 

da demanda de recursos humanos deveriam ser adotadas providências de curto, médio e longo 

prazos, alertando para a necessidade de constante revisão dos dados para planejamento das 

ações. A curto prazo “[...] referia-se ao biênio 1976-1977; às de médio prazo referiam-se ao 

período de 1978 a 1980; e de longo prazo às medidas relativas ao período que se inicia em 

1981” (PRONUCLEAR, 1976, p. 63). 

A seguir, a tabela apresenta o gasto anual para a manutenção do PRONUCLEAR: 

 

 

TABELA 10 - GASTOS ANUAIS COM O PRONUCLEAR 

Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986). 

 

 

Convertido para dólares, o investimento no PRONUCLEAR, de acordo com o Relatório 

final produzido pela CNEN sobre o programa, totalizou $38.854.100,00 ao final de dez anos de 
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implementação. Em valores atuais corrigidos seria o equivalente a 92.591.729,55 milhões de 

dólares240 ou 516.411.850,20 milhões de reais.241 

 

 

QUADRO 3 - VALORES INVESTIDOS NO PROGRAMA 

ANO VALOR EM DÓLARES 

1977 $4.571.000,00 

1978 $6.780.000,00 

1979 $5.503.000,00 

1980 $6.971.000,00 

1981 $5.497.000,00 

1982 $4.883.000,00 

1983 $2.383.000,00 

1984 $1.180.000,00 

1985 $609.800,00 

1986 $476.300,00 

TOTAL $38.854.100,00 
 

Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) 

 

Na análise em relação aos gastos com o programa a cada ano, é possível identificar o 

decréscimo de investimentos a partir dos primeiros anos da década de 1980, o que coincide com 

o desaceleramento do Programa Nuclear Oficial, fato que comprometeu as perspectivas para o 

setor. Também se identifica que em 1982, o valor investido, U$4.883.000, ainda foi maior do 

que no primeiro ano de implementação do programa em 1977: U$4.571.000. Entretanto, já no 

ano seguinte, 1983, a queda é muito significativa, chegando a representar mais de 50% do valor 

investido anteriormente: U$2.383.000,00. A queda de aproximadamente 50% também ocorre 

no ano seguinte, 1985, e finaliza no ano de 1986 com investimento em torno de 10% do primeiro 

ano, isto é, U$476.300,00. 

 

6.2. AVALIAÇÃO DO PRONUCLEAR 

A gestação do PRONUCLEAR ocorreu após a assinatura do Acordo Nuclear com a 

Alemanha Federal em 1975. De acordo com Barroso, “[...] a criação do PRONUCLEAR teve 

uma forte influência do Rex. A coordenação do PRONUCLEAR era abrigada na CNEN”.242 

 
240 Valores corrigidos com base no cálculo do IPC dos Estados Unidos entre 1986 e 2020. 
241 Valores convertidos com base no valor da moeda norte-americana de 8/12/2021 então comercializada a R$ 

5,5773. 
242 BARROSO, Antônio Carlos de Oliveira. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, 

RJ. 9 mar. 2021. 
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Isso demonstra o protagonismo da CNEN na coordenação de ações de formação da área nuclear. 

Nas palavras de Rex Nazaré: 

 

Na hora que tem essa demanda, isso, então, foi feito, foi identificada qual era a 

necessidade. E foi identificado qual era a potencialidade de formar. E aí foi construída 

uma matriz, em que, nessa matriz, foi adotado todas... Os locais para o qual iria um 

profissional. E foi identificado para esse profissional qual era a formação básica que 

ele precisava ter, qual era a... As cadeiras específicas para aperfeiçoamento que ele 

precisava ter, dividida em três tipos: as indispensáveis, as necessárias e as 

recomendáveis (ALVES, 2021). 

 

O entrevistado acrescenta que se abria para o setor nuclear uma perspectiva de grande 

demanda por profissionais para atuar em uma área bastante promissora, mas muito carente de 

mão de obra qualificada. Portanto, estava em curso um cenário de contratações amplamente 

favorável para pessoas formadas na área nuclear, visando atender a grande demanda que 

ocorreria com ampliação do programa nuclear do país. Segundo ele: 

 

Havia uma necessidade nacional, havia uma competência nacional, havia um 

potencial de recursos humanos, e o programa estava no auge. O jovem olhava, dizia 

assim... E que nem hoje o pré-sal. O nuclear teve o seu momento de pré-sal. Então a 

gente abria uma inscrição, aparecia não sei quantos para se candidatar. E aí a bolsa 

era boa. E mais uma coisa. Eles, praticamente, saiam empregados (ALVES, 2021). 

 

O PRONUCLEAR deveria perseguir as metas estabelecidas pelo GTRH/75 que foram 

condensadas em Exposição de Motivos Interministerial e apresentadas ao Presidente da 

República, da seguinte forma: o programa formulado indicava para o período de 1976/1985 a 

necessidade de formação de 4.335 profissionais de nível superior e de 5.585 de nível médio, 

perfazendo um total de 9.920 técnicos.243 

 

 

 

 

 

 

 

 
243 Apesar desse número oficial exposto nos relatórios do PRONUCLEAR, Rex Nazaré apresenta outros números 

abaixo em mais de 20% das estimativas oficiais inicialmente estabelecidas no início do programa. Segundo ele, o 

programa previa formar, ao todo, 7.675 pessoas, sendo 59% de nível médio e 41% de nível superior. Entre os 

profissionais de nível superior, 13,4% teriam acesso a cursos de doutoramento; 28,3% ao mestrado; e 58,3% à 

graduação (MOTTA, 2014, p. 67). 
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QUADRO 4 - RESULTADOS DO PRONUCLEAR 

MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 

ESTIMATIVA DO 

PRONUCLEAR 

QUANTITATIVO 

ALCANÇADO 

PERCENTUAL 

ALCANÇADO 

Ensino Médio 5.580 664 12% 

Int. a Energia Nuclear 

(Graduação) 

2.501 809 32% 

Mestres 1.238 385 31% 

Doutores formados no exterior 596 99 16% 

Número total de formados 9.915 3.971 40% 
Elaborado pelo autor. Fonte: Relatório Dez Anos de Atividades - 1977/1986 (PRONUCLEAR, 1986) 

 

Em 1980, foi feito um remanejamento nas metas a serem atingidas, tendo em vista, 

principalmente, o desdobramento do prazo para a implantação do Programa Nuclear Brasileiro 

por mais 5 anos, e a reavaliação por parte da Nuclebrás de suas necessidades e levantamento do 

pessoal já disponível nas diversas instituições do setor nuclear. Posteriormente, após 1983, com 

a drástica desaceleração do Programa Nuclear, o problema da demanda excessiva de recursos 

humanos deixou de ser a preocupação maior do programa. Em consequência, muitos cursos 

foram desativados, além da nítida redução do número de bolsas oferecidas para os 

remanescentes, sendo o programa de doutoramento no exterior o mais atingido, principalmente 

por conta do custo muito elevado da manutenção de bolsistas no exterior. 

O programa realizou atividades que conduziram ao cadastramento de 3.971 bolsistas 

que receberam treinamento em todos os níveis de conhecimento, desde o estágio de técnicos de 

nível médio até a formação de doutores nos centros de pesquisas mais avançados. Portanto, bem 

distante do que foi planejado pelo GT Interministerial em 1976, o qual recomendava a formação 

9.915 técnicos. Desse modo, atingiu-se um percentual de 40% do número total. 

Em números individualizados por categoria, percebe-se mais nitidamente a enorme 

desproporção entre o planejado e o realizado. No planejamento estabelecido em 1976, 

recomendava-se a preparação de 5.580 profissionais de nível médio, mas alcançou somente 664 

estagiários dessa etapa, o que representa o atendimento de 12% da demanda estimada em 

naquele ano. 

O impacto em cursos de graduação recomendado em 1976 era de 2.501, mas a oferta do 

curso de Introdução à Engenharia Nuclear alcançou 809 estudantes, o que representa em torno 

de 32% do número estimado. A previsão de formação de 1.238 mestres na área nuclear chegou 

ao final do programa com a formação de 385 estudantes de mestrado, tendo índice de 31% do 

que fora programado em 1976. Já o curso de doutorado, cuja estimativa inicial recomendava a 
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necessidade de 596 profissionais com essa formação, alcançou apenas 99 especialistas, ou seja, 

um pífio índice de 16% do planejado. 

Apesar dos números bastante baixos em relação ao que se considerava necessário pelo 

GT Interministerial de 1976, o PRONUCLEAR ofertou outras modalidades de formação que 

não fizeram parte das recomendações do relatório. A oferta de cursos de Especialização para a 

área nuclear foi realizada por 265 estudantes. O Programa de Profissionalização alcançou 146 

técnicos. Também denominado Projeto Estoque, ele concedia bolsas a profissionais formados 

na área nuclear enquanto a expectativa de atuação no setor ainda não era realizada. A 

colaboração com a Alemanha Federal também viabilizou a visita de 232 técnicos alemães para 

a realização de cursos para especialistas nucleares brasileiros. O objetivo de tais cursos era 

capacitar profissionais da área. Com esse objetivo e sob o modelo on the job training, 258 

técnicos brasileiros foram enviados a Alemanha Federal, buscando garantir a aquisição de 

know-how e assegurar a transferência de tecnologia. Além disso, a formação de Grupos 

Especiais nas universidades, que ocorreu entre os anos de 1980 e 1982, assegurava a formação 

de linhas de pesquisa consideradas necessárias para o desenvolvimento da tecnologia nuclear 

no Brasil. 

Assim, é possível admitir que o PRONUCLEAR como política para a indução de 

formação para especialistas na área nuclear possibilitou a transferência de conhecimento sobre 

o ciclo de combustível para o Brasil (FUHRMANN, 2012). O programa viabilizou a 

qualificação de engenheiros, físicos, químicos e técnicos de nível médio de maneira que muitos 

puderam vivenciar experiências em instituições alemãs. Ademais, o programa propiciou a vinda 

ao Brasil de engenheiros e de técnicos alemães para ministrar cursos em institutos de pesquisas 

brasileiros e trabalhar em empresas mistas criadas por conta do acordo nuclear (GRINBERG, 

2011). 

 

6.2.1 Avaliação negativa do programa segundo especialistas da área nuclear 

Pinguelli Rosa (1985) alega que houve, sem dúvida, a capacitação de engenheiros para 

atividades técnicas por meio de cursos especiais, como o Projeto Urânio, envolvendo as 

universidades federais, e de bolsas de pós-graduação dentro do chamado PRONUCLEAR, 

porém: 

 

[...] o resultado líquido deste esforço foi prejudicado pelo mal aproveitamento dos 

engenheiros formados, criando insatisfação, e pelo sistema de treinamento “on the 

job” de jovens engenheiros brasileiros enviados para estágios na Alemanha, com 

reduzida participação de pessoal mais experiente (ROSA, 1985, p. 54). 
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O físico Rogério Cerqueira Leite, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

afirma que o programa de formação de recursos humanos decorrente do Acordo Nuclear com a 

Alemanha Federal se caracterizou pela superficialidade. Na sua concepção, “[...] a Nuclebrás 

induziu algumas universidades brasileiras a inserir em seus currículos alguns cursos superficiais 

para despertar o interesse, mera perfumaria, de valor formativo nulo” (MIROW, 1979, p. 133-

134). 

Além disso, os bolsistas brasileiros enviados a países de tecnologia mais avançada na 

área nuclear para receberem formação, após seu retorno, “[...] não puderam praticamente aplicar 

os conhecimentos adquiridos e convertê-los em novos desenvolvimentos na área em questão 

nuclear” (GORDON, 2003, p. 155). 

Já o engenheiro Pedro Diniz Figueiredo, que atuou como chefe de Angra 1, considera 

que a operação das usinas nucleares era diferente, avaliando que mesmo havendo o Programa 

Formação de Recursos Humanos para o Setor Nuclear, o PRONUCLEAR, para garantir mão 

de obra necessária para atuar em Angra 2, a transferência de tecnologia foi mais efetiva em 

Angra 1. 

 

Essas pessoas foram contratadas para ir para a Nuclen, uma empresa voltada mais 

para a área de engenharia, de tecnologia. Eles tiveram formações bastante distintas 

e foram contratados para serem, digamos assim, os ‘receptores’ da tecnologia alemã 

que ia ser transferida. Nós não... Não houve esse contrato de transferência de 

tecnologia para Angra 1, e eu diria que a transferência de tecnologia se processou de 

uma forma até mais intensa do que a que foi transferida para Angra 2 

(FIGUEIREDO, Pedro Diniz apud PATTI, 2014a, p.174). 

 

Na opinião de Laércio Vinhas, “[...] eles mandaram para a Alemanha, para ser treinados, 

um número muito grande de gente recém-formada, praticamente eles quiseram começar, ao 

menos de algumas cabeças, o resto eles quiseram começar do zero.” Ele complementa que 

achava que eram duas coisas: “[...] uma que achava que o setor estaria viciado e queriam algo 

totalmente novo.244 

Já Marco Marzo ficou quase seis anos na Alemanha, de 1976 a 1981, e informa que 

naquele período, apesar de não acompanhar a formação e o treinamento de brasileiros que eram 

enviados ao país, testemunhou a chegada de funcionários da Nuclebrás. Além disso, teceu 

críticas ao formato e à falta de experiência de muitos que foram enviados à Alemanha, conforme 

relato: 

 
244 VINHAS, Laércio Antônio. [set. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 1 set. 2021. 
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O que eu vi, o que eu achava lamentável era que a Nuclebrás enviava ‘pra’ Alemanha, 

teve época que tinha 50 funcionários da Nuclebrás e, de fato, fazendo doutorado, eram 

uns três ou quatro brasileiros, no máximo. Eles mandavam ‘pra’ Alemanha 

engenheiros, físicos recém-formados, chegavam lá garotos de 25, 26, 27 anos. Não 

sabiam falar alemão, não conheciam a área de enriquecimento, de reprocessamento 

que era um dos itens do Acordo. Eu vi muitas vezes, não só da Nuclebrás, mas também 

da CNEN, enviava esse pessoal jovem, chegavam lá, o instituto onde eles iam 

trabalhar, davam um folder de um equipamento em alemão como se fosse um manual 

de usuário. Ah, leia isso, traduza, entenda o que está escrito. E o sujeito que mal sabia 

falar alemão ou não sabia, ele ficava completamente perdido (MARZO, 2020). 

 

Marco Marzo se refere ao envio de profissionais da Nuclebrás como casuístico e sem 

um projeto definido. Ele também afirma não ter tido conhecimento do PRONUCLEAR no 

período em que estava na Alemanha, somente quando retornou ao Brasil. Em seu parecer, o 

programa foi mais robusto, tendo formado pessoal com mais qualidade. Marco Marzo também 

coloca em dúvida se o modelo de intercâmbio adotado garantiria a transferência de tecnologia 

para o Brasil. Em suas palavras: 

 

Quando eu vi isso e falavam em transferência de tecnologia, meu Deus, me dava uma 

angústia total porque isso, não tinha dúvida, de que não ia ser possível fazer nenhuma 

transferência de tecnologia dentro desse programa, porque chegava à beira do ridículo. 

Eu ficava de certo modo revoltado com isso (MARZO, 2020). 

 

Com base nesses relatos, é possível identificar que, em relação à formação nos EUA, 

havia uma certa familiaridade de estudantes brasileiros, já que o sistema de ensino era 

semelhante ao vigente no Brasil, tornando o processo de adaptação mais facilitado. Na 

Alemanha Federal, a formação era bastante diferente do modelo brasileiro, o que poderia 

ocasionar mais dificuldade de adaptação para os candidatos brasileiros. 

 

6.2.2 Avaliação positiva do programa segundo especialistas da área nuclear 

De acordo com Rex Nazaré, que esteve à frente do grupo de trabalho de planejamento 

e da execução das atividades relacionadas ao programa, a forma na qual o PRONUCLEAR foi 

estruturado permitiu à área de pesquisa da CNEN elaborar programas de desenvolvimento 

focados em objetivos de interesse nacional. Os resultados do programa se refletiram na criação 

de programas de especialização em tecnologia nuclear, aprimoramento, reorientação de 

currículos de cursos relacionados aos objetivos do programa, proporcionando a formação de 

um expressivo contingente de técnicos, mestres e doutores na área nuclear, inclusive com 
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treinamentos de profissionais brasileiros na Alemanha Federal sob a modalidade on the job 

training (MOTTA, 2014). 

Carlos Syllus e Witold Lepecki245, por exemplo, creditam que o acordo Jülich-CNEN 

foi particularmente relevante para o progresso nuclear brasileiro, afirmando que a maioria dos 

técnicos que trabalhavam no programa nuclear autônomo foi treinada na Alemanha. A 

participação de engenheiros em centros de pesquisa nuclear da Alemanha Federal possibilitou 

a apropriação de conhecimentos necessários para poder dar suporte ao Programa Nuclear 

Brasileiro, cuja formação incluía a elaboração de um currículo específico, além da oferta de 

bolsas de estudos com eventual contratação ao término do curso (PATTI, 2014a). 

O engenheiro Carlos Syllus Martins Pinto também considera que o PRONUCLEAR foi 

bem-sucedido em sua missão e promoveu qualificação de profissionais no exterior de forma 

satisfatória para atender às demandas da usina nuclear Angra 2. O engenheiro é considerado 

um dos responsáveis pela criação da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN), 

tendo iniciado sua trajetória na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em 1967. Ele 

relata assim sua opinião sobre a formação de recursos humanos para a área nuclear no Brasil: 

 

Oferecemos bolsas aos alunos interessados em energia nuclear, que eram muitos, e 

que mais haviam se destacado. Montamos um currículo específico para essas pessoas 

e oferecemos bolsas de estudos com a promessa de contratação tão logo terminassem 

o curso. Assim formamos o pessoal júnior; os sêniores foram mandados à Alemanha, 

mas também oferecemos cursos específicos a engenheiros de outras especialidades 

sobre a área nuclear. Formamos muitos profissionais para Angra 2, o programa foi 

bem-sucedido (PINTO, Carlos Syllus Martins apud PATTI, 2014a, p.58). 

 

Mais um exemplo de um participante do PRONUCLEAR que considerou o programa 

benéfico é o caso de João Gabriel Hargreaves Ribeiro que explicou que, no final de 1979, foi 

enviado para a Kraftwerk Union (KWU), em Erlangen, na Alemanha, como parte do processo de 

transferência de tecnologia, para aprender solda e ensaios não destrutivos. Em suas palavras: 

 

A transferência de tecnologia para o Brasil foi muito bem pensada. Só que, com o tempo, 

isso foi se dissolvendo, em função de falta de recursos e de continuidade. Mas a ideia 

era perfeita. Existia um planejamento muito bem feito. Cada brasileiro que ia para a 

Alemanha tinha um orientador. O meu chamava-se E. Fischer (RIBEIRO, João Gabriel 

Hargreaves apud PATTI, 2014a, p. 90). 

 

 
245 Entrevistas contidas em PATTI, Carlo (Org). O programa nuclear brasileiro: uma história oral [e-book]. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2014a. 
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O engenheiro complementa detalhando o período que esteve na Alemanha entre 1980 e 

1981, relatando o formato de acompanhamento sobre o treinamento realizado. Ele realizou 

treinamento específico para ter o conhecimento da área de solda e ensaios não destrutivos. Esse 

treinamento tinha sempre a supervisão de um engenheiro de solda da companhia, a quem eles 

chamavam de Schweißer Ingenieur, isto é, o engenheiro especializado em solda. Ele explicou 

que: 

 

Como estávamos construindo uma usina alemã aqui no Brasil, com as especificações 

alemãs, então era preciso ter um engenheiro de solda. Depois tem a área dos ensaios 

não destrutivos. O que é feito nessa área? Você tem que ir para uma banca de teste e 

mostrar que você tem tanto a habilidade manual quanto o conhecimento técnico. 

Então, você faz provas escritas e provas manuais em ultrassom, raios X, líquido 

penetrante, partícula magnética, correntes parasitas, inspeção visual. Você faz essas 

demonstrações para uma banca, que tem que ser uma banca independente (RIBEIRO, 

João Gabriel Hargreaves apud PATTI, 2014a, p.90-91). 

 

Na opinião de Cláudio Almeida, o PRONUCLEAR era uma coisa necessária e foi muito 

bem organizado. Segundo ele, “[...] foi muito benfeito e formou muita gente, mas foi pouco 

efetivo no sentido de que perdeu muita gente e muita gente foi ‘pra’ Alemanha e não teve a 

formação necessária quando voltasse aqui”.246 No entanto, com o arrefecimento da indústria 

nuclear, já no início da década de 1980, iniciou-se processo de desaceleração em função da 

forte crise econômica pela qual passava o país, influenciando decisivamente na absorção de 

quadros técnicos e científicos formados no exterior: vários não encontraram colocação na área 

nuclear no Brasil. Dessa forma, Cláudio Almeida pondera que “[...] pouco efetivo porque o 

programa nuclear brasileiro parou e pouca gente foi absorvida, não tinha emprego, a CNEN não 

‘tava’ mais contratando, a Nuclebrás, não ‘tava’ mais contratando”.247 

Ainda, de acordo com Rex Nazaré, as atividades de pesquisa nos institutos do país foram 

ampliadas a partir do programa, possibilitando instituir uma competência nacional de forma 

independente. No caso do IPEN, houve a consolidação de atividades ligadas à área do ciclo do 

combustível e reatores de pesquisa; no IEN, na área de instrumentação nuclear; no IRD, na área 

de dosimetria e radioproteção, e no CDTN, na área de rejeitos nucleares. Assim, de acordo com 

Rex Nazaré: “[...] a forma pela qual o PRONUCLEAR foi estruturado permitiu à área de 

pesquisa da CNEN elaborar programas de desenvolvimento focados em objetivos de interesse 

nacional (MOTTA, 2014, p. 69). 

 
246 ALMEIDA, Cláudio Ubirajara Couto de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

9 abr. 2021. 
247 Idem. 
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6.2.3 Atendimento parcial do programa segundo especialistas da área nuclear 

 

A Comissão de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro chamada de Comissão 

Vargas que realizou uma análise do programa nuclear brasileiro sob encomenda do governo 

Sarney em 1986, tornou-se a primeira avaliação sistemática que realizou um balanço do setor. 

No que tange ao PRONUCLEAR, o relatório criticou o baixo aproveitamento de pesquisadores 

e técnicos experientes pelo programa e a ausência de acompanhamento desta iniciativa de 

formação pela comunidade científica brasileira, já marginalizada desde a concepção e definição 

do Programa Nuclear.  

Ainda, o relatório apresentado afirmou que houve um acúmulo precioso de capital 

humano com disfunções em algumas áreas, mas que “o volume de recursos financeiros alocados 

foi insuficiente e não houve plena absorção do pessoal formado. Verifica-se a subutilização de 

pessoal e ausência da comunidade científica na formulação e acompanhamento do Programa” 

(VARGAS, 1986, p. 29). 

Schmiedecke (2006, p. 78) afirma que, através da política de formação proposta pelo 

PRONUCLEAR, “[...] é possível notar que um número não desprezível de profissionais do 

setor nuclear foi, de fato, beneficiado por suas ações” e acrescenta que tal programa gerou o 

“[...] crescimento no número de profissionais habilitados à execução das principais funções 

existentes na hierarquia das atividades ligadas à área nuclear”. O autor, no entanto, pondera que 

a falta de diálogo e de debate com a comunidade científica, numa época de grande 

obscurantismo como foi o regime militar (1964-1985), deslegitimou o programa em que pese 

uma face parcialmente positiva da iniciativa. 

Já Leonam Guimarães acredita que o Programa de Formação de Recursos Humanos para 

o Setor Nuclear teve perdas pelo fato de que o Programa Oficial não cumpriu grande parte do 

que fora planejado originalmente. Segundo ele, “[...] essa formação foi feita para um projeto 

que não chegou aos seus objetivos. Você formou um grupo para determinado projeto e, na 

realidade, o projeto não foi realizado nem 50% dele. E ‘aí’, você perdeu muita gente”.248 

Irene Aleluia igualmente endossa a importância do programa em viabilizar formação de 

profissionais para a área nuclear num período de grande demanda, mas adverte que “[...] o fato 

de não ser absorvido pelo programa nuclear brasileiro era um problema do governo e não da 

CNEN”, buscando separar as críticas de que a falta de vagas para muitos profissionais que 

participaram do PRONUCLEAR não foi um problema do programa em si, mas do esvaziamento 

 
248 GUIMARÃES, Leonam dos Santos. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

22 abr. 2021. 
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do setor ocorrido em função da desaceleração do ritmo de construção da usina nuclear de Angra 

2 e a paralisação completa de investimentos em Angra 3. Irene Aleluia também enfatiza a 

questão colocada por Avillez quando menciona que a formação no exterior possibilita o contato 

com novas ideias e concepções. No seu caso, poder-se-ia gerar conflitos com pessoas que não 

passaram por essa experiência internacional de formação, de qualificação ou de 

aperfeiçoamento. Para Irene Aleluia, “[...] o pessoal novo voltou com uma estrutura antiga e 

‘aí’ houve essa colisão do pessoal de cabeça mais aberta. Eu tive essa colisão e eu tenho certeza 

que outras pessoas também tiveram”.249 

Sobre essa questão, Leonam Guimarães traça um paralelo com as condições de 

formação para a área nuclear atualmente e opina que no Brasil existe uma estrutura excelente 

de formação de recursos humanos com centros de formação, de graduação e de pós-graduação 

em vários locais. Segundo ele, “[...] a infraestrutura nossa é invejável. Poucos países tem uma 

estrutura de tal extensão como o Brasil tem ‘pra’ formação de recursos humanos na área nuclear. 

Entretanto, “[...] você tem essa infraestrutura, o que você não tem é aluno e por que você não 

tem aluno, porque você não tem projeto para que o aluno seja contratado”. E acrescenta: 

 

Por que nós temos problema de carência? Não é por causa da infraestrutura de 

formação, é porque não tem projeto. Tem que ter projeto, sem projeto não vai ‘pra’ 

frente. Só precisamos aumentar a formação de recursos humanos quando tivermos 

projetos, se não vai formar ‘pra’ quê?250 

 

Olga Simbalista comunga da mesma opinião sobre a necessidade de formar quadros para 

o setor atualmente. Na sua avaliação, não adianta investir em formação e não ter colocação para 

os formados, visto que isso seria desperdício de dinheiro público. 

 

 

Na hora que você tiver a demanda, a oferta aparece. Você precisa ver a quantidade de 

pessoas com nível de doutorado, mestrado que passam pelo IPEN todo ano. É uma 

quantidade fantástica. As pessoas existem, elas estão aí. Agora, ninguém vai fazer 

curso de nuclear sem ter uma garantia que vai aplicar aquilo. Os cursos de energia 

nuclear nos Estados Unidos fecharam, acabaram, por quê? Porque a indústria nuclear 

nos Estados Unidos parou desde [19]79. Então, não precisa ter essa preocupação, não. 

Na hora que tiver a demanda, faça os cursos. Sem ter a demanda, você vai ficar dando 

bolsa para gente que não arranjou emprego (SIMBALISTA, 2010). 

 

A avaliação sobre a iniciativa de se promover o envio de brasileiros ao exterior e o 

impacto do retorno destes sobre o processo de evolução científica e tecnológica do país é 

 
249 ALELUIA, Irene Batista. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ, 12 abr. 2021.  
250 GUIMARÃES, Leonam dos Santos. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

22 abr. 2021.  
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reconhecido por todos os entrevistados. Para Avillez, “[...] todo mundo que vem do exterior, 

tem uma experiência no exterior, ele tem uma visão diferente”.251 Segundo ele, isso faz toda 

uma diferença ao trazer novas concepções que irão influenciar em produzir outros olhares ao 

que se faz no Brasil. Além disso, em sua opinião, o conhecimento trazido pode ser irradiado 

para outras áreas, não ficando restrito apenas à nuclear. De acordo com ele, “[...] as pessoas que 

foram envolvidas no programa nuclear, elas trouxeram conhecimento que podia ser aplicado 

em todas as outras áreas, indistintamente, não mais somente a nuclear”.252 

Leonam Guimarães, quando perguntado se o envio de pessoas que trouxeram 

conhecimentos do exterior contribuiu positivamente para o avanço do projeto, responde que:  

 

Isso evidentemente que sim, foi uma contribuição importante, mas eu acho que o mais 

importante que essa contribuição, porque essa contribuição meio pontual, pessoas que 

vão aprender alguma ‘coisa’ e voltam... eu acho que o envolvimento das universidades 

e dos centros de pesquisa nacionais no projeto é uma razão mais forte, tem um impacto 

maior do que casos pontuais de pessoas que tenham feito algum tipo de estágio ou 

curso no exterior.253 

 

Para Antônio Carlos Barroso, “[...] quando você vai para uma universidade de ponta, o 

fundamental é que você aprende a pensar de uma outra forma. E um monte de gente que veio 

se formou, não ficou no Programa Nuclear Brasileiro, mas contribuiu nas várias áreas”.254 

Por seu turno, Jaime Tupiassu considera que a aquisição de conhecimentos no exterior, 

por meio de intercâmbios científicos, faz com que o país acompanhe a evolução científica no 

mundo, caso contrário, “fica para trás”. É uma necessidade real para que se consiga 

desenvolvimento local e faça com que o país reduza sua condição de dependência tecnológica. 

Em suas palavras: 

 

[...] é indispensável que você tenha contato com os externos até para que você tenha 

parâmetros de referência. Toda vez que você se torna endogênico e não troca 

conhecimento você corre o risco muito grande de ficar para trás. O contato externo na 

área da ciência é absolutamente indispensável. Não pode ser diferente. Porque quando 

você bloqueia esse acesso, os medíocres acabam se destacando.255 

 

 
251 AVILLEZ, Roberto Ribeiro de. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ.  31 

mar. 2021. 
252 Idem. 
253 GUIMARÃES, Leonam dos Santos. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

22 abr. 2021. 
254 BARROSO, Antônio Carlos de Oliveira. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, 

RJ. 9 mar. 2021. 
255 CASTRO, Jaime Tupiassu Pinho de. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

21 abr. 2021. 
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Sobre uma avaliação do legado do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha como um todo, 

Leonam Guimarães afirmou que não teve realizações no nível esperado, mas ele teve sim muitas 

realizações positivas, reunindo condições para que o Brasil integre um seleto grupo de países 

com capacidade de viabilizar todo o processo do ciclo nuclear, desde a etapa inicial de extração 

do urânio, passando pela etapa intermediária, como enriquecimento do urânio, e seu 

processamento até a construção e a operação de usinas nucleares. De acordo com ele:  

 

Nos permite a gente ‘tá’ num patamar e ter condição, um dos poucos países do mundo 

que consegue, primeiro, grandes reservas de urânio, segundo, tem capacidade 

tecnológica do processamento desse urânio desde a mina até a colocação do 

combustível no reator. Já construiu 2 usinas nucleares e ‘tá’ construindo a terceira e 

opera com segurança e alta performance Angra 1 e Angra 2.256 

 

Antônio Carlos Barroso também avalia o acordo nuclear teuto-brasileiro benéfico no 

sentido de viabilizar transferência de tecnologia para o Brasil em várias áreas e possibilitar 

capacitação de pessoal para o setor. Quando perguntado em que sentido ocorreu a transferência 

de tecnologia para o Brasil, ele respondeu o que segue: 

 

Aconteceu, muita gente foi treinada na Alemanha, aprendeu a fazer soldas especiais, 

uma porção de coisas que serviu em muitos lugares e tem a parte, vamos dizer, do 

ciclo de combustíveis, de pastilhas, esse negócio, a fábrica. Vem tudo como 

transferência da Alemanha, isso é inegável, ‘tá’ Ok? Aconteceu em vários segmentos 

e também na indústria pesada brasileira, muita coisa foi interessante, agora a parte do 

desenvolvimento que foi feito pelo Programa Paralelo, Programa da Marinha, ajudou 

muito a indústria brasileira na época. As pessoas precisam ter em mente é que esse 

tipo de coisa, se não houver demanda, morre. Se desenvolveu ações muito especiais 

numa determinada época que hoje em dia não se produz mais aqui porque não tem 

demanda.257 

 

 

Todos os entrevistados para este trabalho concordam com a importância do 

PRONUCLEAR para a qualificação de recursos humanos para a área nuclear. Alguns 

especialistas, porém, tecem críticas sobre alguns aspectos do programa, principalmente em 

relação à formação no exterior, como: a ausência de acompanhamento das atividades dos 

bolsistas por parte da CNEN; o grau de exigência considerado baixo em relação à experiência 

dos brasileiros que foram realizar formação no exterior, caracterizados por universitários sem 

experiência na área; além de questionamentos sobre a qualidade da formação recebida, isto é, 

se essa criaria de fato preparação de profissionais para atuar na área nuclear. 

 
256 GUIMARÃES, Leonam dos Santos. [abr. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, RJ. 

22 abr. 2021. 
257 BARROSO, Antônio Carlos de Oliveira. [mar. 2021]. Entrevistador: Fabiano Farias de Souza. Rio de Janeiro, 

RJ. 9 mar. 2021. 
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6.3 CONCLUSÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

No que tange ao programa de formação de quadros, o PRONUCLEAR, é possível 

mensurar que o programa esteve longe de cumprir com as metas iniciais estabelecidas em 1975, 

entretanto, a reboque do fracasso do programa nuclear oficial, teve a capacidade de prover 

treinamentos para uma gama de técnicos e engenheiros brasileiros, gerando acúmulo de 

conhecimento no setor nuclear. 

Em suma, apesar de não ter alcançado a meta pretendida, o programa viabilizou a 

formação técnica para um setor no qual o governo brasileiro depositava grandes expectativas, 

proporcionando ganhos de qualificação para os profissionais participantes da política de 

capacitação nuclear, gerando uma preparação técnica de quadros que fosse capaz de influenciar 

a evolução do Programa Nuclear Brasileiro. Mesmo com as críticas ao não atingimento das 

metas, o que pode ser colhido como resultado da análise dos relatórios disponibilizados é o 

atendimento parcial das metas de formação estabelecidas na fase pré-PRONUCLEAR. 

No entanto, dado o escopo inicial previsto no planejamento original do PRONUCLEAR, 

após estudo elaborado pelo GT Interministerial e concluído em 1976, o resultado alcançado 

após o decênio de vigência do programa ficou demasiado aquém das estimativas de demanda 

necessárias para atender ao desenvolvimento da tecnologia nuclear brasileira. A desaceleração 

do Programa de Formação de Recursos Humanos para a Área Nuclear, fruto da redução de 

investimentos no setor no início da década de 1980, compreende-se como a justificativa mais 

coerente para os baixos percentuais de resultado alcançado ao fim do período estabelecido para 

a execução dessa política de formação e capacitação de especialistas nucleares brasileiros. 
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CONCLUSÃO 

A partir da análise de diversas obras relacionadas à temática nuclear, documentos 

pertinentes ao tema, bem como a realização e o exame crítico de entrevistas com atores da área 

nuclear brasileira, principalmente das décadas de 1970 e 1980, esta tese buscou resgatar a 

história da política nuclear brasileira, desde a sua gênese, nos 1940, com especial destaque na 

preparação e no treinamento de recursos humanos para o setor através do PRONUCLEAR. O 

programa para a área nuclear, que foi planejado após a assinatura do Acordo Nuclear Brasil-

Alemanha Federal de 1975, visava dar conta do quantitativo de profissionais que seriam 

empregados na construção de usinas nucleares, conforme previsto no acordo. Ainda, o principal 

ponto do acordo girava em torno da possibilidade de transferência de tecnologia em todas as 

fases do ciclo do combustível nuclear, no qual o PRONUCLEAR estava diretamente 

relacionado. 

O programa surgiu após os estudos elaborados por um Grupo de Trabalho 

Interministerial que avaliou a necessidade de formação de aproximadamente 10 mil 

profissionais em diferentes níveis. O PRONUCLEAR, diferentemente de projetos anteriores de 

formação, como o Mestrado Especial ou Projeto Urânio, possibilitou a capacitação e o 

treinamento de um número muito mais significativo de pessoas, seja no Brasil seja no exterior. 

Os níveis de qualificação alcançaram desde a formação técnica em ensino médio até o nível de 

doutoramento em universidades estrangeiras, passando por convênios com universidades do 

país e institutos de pesquisa que adaptaram seus currículos para a área nuclear em níveis de 

graduação, especialização, mestrado e doutorado. Além disso, a formação também ocorreu na 

modalidade on the job training na qual muitos profissionais realizaram estágios em empresas e 

centros de pesquisas alemães. Pela modalidade, instrutores do país europeu vinham ao país 

proferir palestras e realizar treinamentos como parte do processo de transferência de tecnologia 

para o Brasil. 

A partir do início dos anos 1980, os números do PRONUCLEAR entram em franca 

queda, momento em que o Programa Nuclear Oficial inicia sua trajetória de desaceleração e 

estagnação. Tal fato influenciou decisivamente no número de formados após a conclusão do 

programa, em 1986, e que foi bem diferente do previsto inicialmente em 1976. A estimativa 

inicial do programa para o período 1976-1985 tinha as seguintes metas globais: Total – 9.920 

formados nas áreas afins para a indústria nuclear, sendo: Técnicos de Nível Médio – 5.580; 

Graduados – 2.501; Mestres – 1.238 e Doutores – 596. Entretanto, o programa formou ao todo 

3.971 pessoas, longe da meta original de 9.920 bolsistas, atingindo cerca de 40% da estimativa 

inicial. Desdobrando esse número, temos: Técnicos de Nível Médio – 664; Graduados – 809; 
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Mestres – 703 e Doutores – 99. Segundo seus relatórios, o custo total do programa alcançou 

aproximadamente 39 milhões de dólares. 

O primeiro capítulo desta tese demonstrou que a revelação ao mundo do potencial 

destrutivo da tecnologia atômica, com as explosões nas cidades japonesas de Hiroshima e 

Nagasaki, ainda no âmbito da Segunda Guerra Mundial, despertou curiosidade internacional 

sobre as possibilidades que o uso da energia atômica produziria. No Brasil não foi diferente, 

por isso reflete a nova percepção dada à questão nuclear a criação do Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq) em 1951, órgão que se encarregaria de conduzir as principais ações políticas 

na área nuclear, incluindo, por exemplo, proporcionar treinamento e financiar pesquisas 

científicas que induziram, ainda que de forma incipiente, a preparação de quadros para diversos 

setores, além do nuclear. 

Naquele período, a criação do programa norte-americano Átomos para a Paz, em 1953, 

permitiu ao Brasil enviar cientistas brasileiros aos centros de pesquisas e universidades 

americanos para adquirir formação e especialização na área nuclear. Considerado novo avanço 

para o setor, ocorreu em 1956 a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) que 

se tornou o órgão voltado exclusivamente para a área nuclear. Também no período, 

pesquisadores brasileiros passaram a integrar as rotas internacionais de conhecimento nuclear 

que intercambiavam informações por meio de treinamento através da colaboração da AIEA. 

Ainda, no fim da década de 1960, o Brasil se caracterizou crescentemente por uma 

postura intransigente pelo direito à nuclearização do país, justificando que o programa nuclear 

brasileiro tinha finalidade exclusivamente pacífica e, portanto, era legítimo. Com esse objetivo 

e em um contexto de grande crescimento econômico, o governo brasileiro firmou novo acordo 

de cooperação nuclear com os Estados Unidos em 1971, e assinou contrato com a empresa 

Westinghouse para a construção da primeira central nucleoelétrica em solo brasileiro, Angra 1. 

Esse cenário representaria o primeiro passo do país visando adquirir capacitação em tecnologia 

nuclear para a geração de energia elétrica, porém, restrita à mera operação técnica da usina, 

sem, no entanto, proporcionar a transferência tecnológica do ciclo nuclear completo para o 

Brasil. 

No segundo capítulo discutimos que, durante a presidência de Ernesto Geisel, o setor 

energético ganhou destaque entre as prioridades e passou a ser visto como estratégico e, ao 

mesmo tempo vulnerável, caso o país mantivesse as elevadas taxas de crescimento econômico. 

Com isso, num cenário de extrema dependência energética do Brasil em relação ao 

fornecimento de petróleo dos países árabes, impactado pelo Choque do Petróleo em 1973, com 

a justificativa de buscar alternativas para dar conta da demanda energética, o governo brasileiro 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
https://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower
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tomou a opção de investir em novo acordo nuclear. Dessa vez, o acordo seria assinado com a 

Alemanha Federal, sob um formato que, diferentemente do modelo firmado com os EUA, 

previa a transferência completa da tecnologia nuclear para o país. O acordo teuto-brasileiro 

recebeu enorme pressão internacional, principalmente dos EUA que alegavam risco de 

proliferação nuclear. Com isso, a Alemanha recuou no projeto original que previa a utilização 

e a transferência da tecnologia de enriquecimento de urânio no modelo de ultracentrifugação, 

pois a mesma era propriedade da Urenco – consórcio formado por Inglaterra, Holanda e 

Alemanha Federal – que não autorizou a comercialização desta tecnologia. Dessa forma, a 

metodologia denominada jet-nozzle [bico de jato], que se encontrava ainda em escala 

laboratorial, foi a opção incluída no acordo com o Brasil, gerando inúmeras críticas da 

comunidade científica brasileira, sobretudo em relação ao seu grau de eficácia. 

No que tange à primeira pergunta da tese, contida na Introdução (p. 12-37) deste 

trabalho, que buscou compreender a justificativa para a criação do PRONUCLEAR, o capítulo 

analisou que o programa foi criado com o objetivo de gerar capacidade técnica nacional para a 

operação das usinas a serem construídas como parte do acordo teuto-brasileiro. Daí sustentava-

se o PRONUCLEAR como forma de garantir a transferência de tecnologia via formação de 

mão de obra qualificada que faria o Brasil tornar-se soberano e independente no ramo de 

desenvolvimento atômico. 

No terceiro capítulo abordamos que, em fins da década de 1970, mas ainda no governo 

Geisel, o sentimento no alto escalão das Forças Armadas era de que o acordo seria infrutífero 

em sua pretensão de garantir independência do país no setor nuclear, o que fez com que as três 

Armas, cada uma à sua maneira, iniciassem projetos nucleares. Assim, teve início o Programa 

Autônomo de Tecnologia Nuclear (PATN), também chamado de Programa Paralelo. Exército 

e Aeronáutica iniciaram projetos próprios isolados dentro dos próprios centros militares de 

pesquisa. A Marinha, por sua vez, iniciou seu projeto com participação civil, principalmente 

em parceria com o IPEN. O instituto de pesquisa não estava coberto pelas salvaguardas de 

segurança da AIEA e já se destacava no país pela qualidade de suas produções que, como vimos 

nesse capítulo, serviu como ponto de apoio para a capacitação de profissionais através do 

PRONUCLEAR. A parceria Marinha e IPEN, obteve melhores resultados, conquistando 

domínio sobre a tecnologia de enriquecimento de urânio por meio do processo de 

ultracentrifugação, condição essa jamais alcançada pelo Programa Nuclear Oficial. Essa 

conquista foi anunciada oficialmente pelo governo José Sarney em 1987. 

Datam do período do governo Sarney também o gravíssimo acidente nuclear com o 

césio 137 na cidade de Goiânia (GO) e o debate para a inclusão de dispositivo legal para a 
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vedação da utilização bélica na Constituição promulgada em 1988. Já no período do governo 

Fernando Collor, houve um esvaziamento do Programa Paralelo, que tolheu do poder os 

principais líderes do programa: Rex Nazaré e o Almirante Othon Pinheiro da Silva. Fazia parte 

da estratégia do presidente Collor a tentativa de demonstrar ao mundo que o Brasil rechaçava 

qualquer finalidade nuclear que não fosse a pacífica. Dentro desse contexto, há a aproximação 

formal com a Argentina, representada pela instituição da ABACC, após mais de uma década de 

diálogo diplomático e científico sobre a questão nuclear, superando as desconfianças 

internacionais sobre potenciais anseios bélicos por parte dos dois países. 

A partir do quarto capítulo, buscou-se sair do âmbito do tratamento da formação de 

quadros ao longo da trajetória da política nuclear brasileira e mergulhar no PRONUCLEAR de 

maneira mais específica. Esse capítulo tratou de outra pergunta da pesquisa que se referia a 

como passou a ocorrer a formação de especialistas nucleares a partir da instituição do 

PRONUCLEAR. Com isso, o capítulo apresentou o funcionamento do programa e as iniciativas 

de formação exclusivamente no país que foram realizadas em diversas modalidades. Vimos que 

a modalidade referente à formação técnica em nível médio aproveitou a estrutura existente de 

escolas técnicas da rede federal e ofertou a formação – iniciada somente em 1980 – para 664 

estudantes durante todo o programa. Já a oferta da disciplina Introdução a Engenharia Nuclear, 

que se fez presente em currículos de algumas graduações que tinham relação com a área nuclear, 

principalmente na área das engenharias, foi cursada por 809 graduandos. O número de mestres 

formados pelo programa alcançou o número de 385 formados, e o número de doutores formados 

pelo programa na área nuclear atingiu 99 estudantes. Além disso, embora não previsto nos 

estudos iniciais que planejaram a implementação do PRONUCLEAR, houve a formação de 

Grupos Especiais nas universidades públicas e também o Projeto Estoque que concedia bolsas 

temporárias a profissionais que ainda não haviam sido absorvidos pela área nuclear. 

No quinto capítulo, analisou-se a formação ocorrida no exterior, além dos aspectos de 

formação do programa. Respondendo a outras perguntas da pesquisa, principalmente sobre a 

realização da formação de recursos humanos em outros países, bem como locais de formação, 

mostramos que o programa financiou bolsas de estudos para a formação de doutores na área 

nuclear, além de viabilizar o treinamento técnico em empresas e institutos nucleares alemães 

por meio da modalidade denominada on the job training. Verificamos que o impacto da 

formação na Alemanha diferenciava-se da ocorrida em outros países, que se restringia ao nível 

de doutoramento. No país europeu havia uma formação mais técnica e direcionada, da qual 

participaram funcionários da Nuclebrás e profissionais de institutos de pesquisas que 

realizavam estágios por períodos menores em empresas nucleares alemãs, como parte do 
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processo de aquisição e de transferência da tecnologia nuclear para o Brasil. Portanto, a partir 

dos relatórios e de profissionais que realizaram formação no exterior, levantaram-se 

informações significativas que contribuíram para a compreensão da capacitação de recursos 

humanos no exterior. 

Dando prosseguimento às indagações que guiaram a pesquisa, no sexto capítulo 

efetuou-se um balanço do programa e a avaliação de seu legado, dando voz aos especialistas do 

setor. Uma análise que recorrentemente ocorre em relação ao acordo nuclear assinado entre 

Brasil e Alemanha Federal em 1975 é que, devido a sua magnitude, houve igualmente grande 

frustração ao não se efetivar tudo o que foi contratado, ou seja, não haver o cumprimento na 

íntegra do que foi acordado. 

O que pode ser considerado de legado, na opinião de profissionais do setor, é que esse 

acordo, apesar de não viabilizar a conquista do ciclo do combustível nuclear completo, pois não 

logrou êxito em garantir a tecnologia de enriquecimento de urânio, possibilitou o treinamento 

de especialistas nucleares tanto no Brasil quanto no exterior por meio do PRONUCLEAR. 

Assim, deve-se considerar o fator de desaceleração do Programa Nuclear Brasileiro oficial que 

já no início da década de 1980 não era capaz de absorver toda a oferta proporcionada pelo 

contingente de bolsistas enviados a países estrangeiros. Entretanto, pode-se afirmar que, mesmo 

não alcançando o número pretendido, verificado na desproporção entre os números previstos e 

os números realizados, o PRONUCLEAR ensejou uma oportunidade de qualificação e de 

preparação para uma parcela de profissionais que receberam formação em universidades, 

centros de pesquisa ou empresas de elevado avanço tecnológico. Esses profissionais retornaram 

ao Brasil com uma rica bagagem científica e um currículo valorizado internacionalmente. 

Concluindo as perguntas que a tese buscou responder, indagou-se qual lição pode ser 

tirada do PRONUCLEAR. Identificamos que a fragilidade no acompanhamento dos bolsistas 

no exterior pela CNEN revelou-se uma grande falha do programa, pois o não mapeamento dos 

especialistas e dos técnicos recém-chegados ao Brasil após o período de formação dificultou a 

inserção desses na área nuclear, fato agravado com a desaceleração do setor no início da década 

de 1980. Além disso, o envio de profissionais de pouca ou nenhuma experiência para a 

Alemanha, visando realizar estágios no modelo on the job training, dificultou uma apropriação 

maior de conhecimento por conta da falta de vivência na área. 

Em suma, a lição maior é que todo programa de formação que tenha como meta 

conseguir viabilizar a transferência de tecnologia deve ser feito como um amplo e sério 

acompanhamento, como qualquer política pública, além de priorizar os profissionais com 

histórico de atuação no setor de modo a favorecer uma qualificação mais produtiva. 
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Por fim, como parte da última indagação contida nesta pesquisa, buscou-se contribuir 

para a literatura especializada, oferecendo a análise de uma iniciativa ampla de formação de 

profissionais para o setor nuclear. Com base nesse viés, esperamos que outras pesquisas 

avancem no conhecimento sobre o próprio PRONUCLEAR, com aprofundamento da análise 

sobre o modelo de formação recebida na Alemanha a partir de dados existentes em arquivos e 

instituições alemães. Novos estudos podem propor uma analogia com outras iniciativas de 

política de formação de quadros na área de ciência e de tecnologia no Brasil com o objetivo de 

lançar luz sobre as semelhanças e as diferenças no modus operandi de cada programa, 

permitindo comparar resultados alcançados e avaliar a relação custo-benefício referentes aos 

investimentos públicos realizados. 
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APÊNDICE A – As agências de fomento à pesquisa e formação científica nuclear 

 

O processo de desenvolvimento da ciência no país permite destacar as diferenças 

existentes entre iniciativas que normalmente são tratadas pela literatura como fazendo parte de 

um mesmo movimento, único e cumulativo, da expansão da ciência. A partir do fim da década 

de 1940, surgiram órgãos da comunidade científica brasileira como é o caso da fundação da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) de um lado, e da criação do Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq) e do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), de outro, 

frequentemente tomados como instituições que evidenciam o amadurecimento da ciência e 

remetem a uma outra dimensão da vida intelectual nacional (BURGOS, 1999). De caráter 

regional e mais específico, a institucionalização da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (Fapesp)258, órgão previsto pela Constituição estadual de 1947, mas organizado 

somente no início da década de 1960, também faz parte das iniciativas de fomento à ciência e 

tecnologia no período. Complementam o conjunto de agências que fazem parte da história de 

fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil a Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN). No caso da CNEN, a sua criação simboliza o estabelecimento de um órgão de 

centralização da política nuclear brasileira. 

 

 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 

 

A incipiente comunidade científica brasileira, no período imediatamente após a Segunda 

Guerra Mundial, via na ciência uma ferramenta importante para o processo de desenvolvimento, 

o que levou os cientistas a sustentar que lhes cabia a responsabilidade de não se limitarem a ter 

somente uma vida acadêmica. Muitos cientistas que haviam estudado fora do Brasil retornaram 

decididos a agir no mundo da política. A mobilização deveria ser pautada na instituição de 

órgãos de planejamento com prioridades específicas no campo da ciência e da tecnologia, 

dotados de todo apoio político que conseguissem angariar (SCHWARTZMAN, 2015). A 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), criada em 1948, tem modelo 

 
258 De acordo com Schwartzman (2015, p. 314), a entidade era “[...] dotada com 0,5% da arrecadação dos 

impostos estaduais, obrigada por seus estatutos a despender a maior parte de seus fundos em projetos de pesquisa 

científica, e diretamente controlada pela comunidade científica estadual”. A Fapesp tornou-se a principal 

alternativa de financiamento à pesquisa no país, ao lado das agências federais estabelecidas com finalidades 

semelhantes nos anos 1950 e 1960. 
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semelhante às associações inglesa, norte-americana, francesa, italiana, argentina e outras e 

também sucedeu outras entidades científicas criadas nas décadas anteriores, como a Academia 

Brasileira de Ciências (1916 Sociedade Brasileira de Química (1922) e a Sociedade Matemática 

de São Paulo de 1945 (MOREL, 1979). A associação representou a consolidação da percepção 

quanto à necessidade de se afirmar a identidade do cientista. A sua atuação na defesa dos 

interesses científicos se fortaleceu pela convicção e confiança que os pesquisadores brasileiros 

haviam adquirido durante a Segunda Guerra Mundial, devido à capacidade que os cientistas 

revelaram na solução de problemas técnico-militares (MOTOYAMA, 2004). A SBPC tornava-

se uma agência brasileira que estabeleceria uma rede de diálogo com associações congêneres 

de outros países que desenvolveu uma série de atividades destinadas a reforçar o seu papel de 

órgão nacional representativo dos cientistas brasileiros. A associação promovia reuniões anuais 

em diferentes cidades brasileiras, publicava uma revista, intitulada Ciência e Cultura, para 

distribuição entre seus associados que “promovia estreitos contatos entre os cientistas 

brasileiros e agências de governo, autoridades científicas nacionais e a comunidade científica 

internacional” (SCHWARTZMAN, 2015, p. 314). 

Com isso, a busca pelo fortalecimento da comunidade científica e a sua incorporação ao 

cenário político de maneira relevante passa a ser um dos objetivos a serem perseguidos pela 

associação científica. 

 

 

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) 

 

O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) foi criado em 1949 para ser uma 

instituição direcionada ao estudo da pesquisa teórica e aplicada, voltada para a formação de 

físicos capazes de assegurar o desenvolvimento autônomo do país na área da física nuclear e de 

partículas. A criação do CBPF se tornou possível em função do clima de euforia instalado 

naquele período devido aos sucessos da ciência na Segunda Guerra Mundial nomeadamente em 

torno da física nuclear (MOTOYAMA, 2004). 

O projeto de criação do CBPF esteve inserido no contexto da efervescência do 

pensamento industrializante e do liberalismo econômico inicial do Governo Dutra (1946-1951). 

Neste sentido, as possibilidades de aplicação da ciência interessavam aos representantes do 

setor privado e do setor público, apesar de as dificuldades de financiamento da ciência estarem 

longe de serem vencidas (ANDRADE, 1999, p. 94). Com o objetivo de conduzir o caminho da 

pesquisa atômica no país, sem as amarras comuns das instituições educacionais ou do serviço 
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público, a instituição reuniu cientistas de renome como Cesar Lattes, que voltara ao Brasil 

especialmente para esse fim, José Leite Lopes, Jayme Tiomno e Roberto Salmeron. 

Numerosos e eminentes físicos estrangeiros realizaram investigações e ministraram 

cursos e seminários no CBPF (MOREL, 1979). Segundo Sant’Anna (1978, p. 80), “apesar de a 

maior parte dos seus recursos provir de recursos públicos, era por estatuto, um centro privado 

trabalhando em estreita conexão com a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro”. E ainda 

acrescenta que “o CBPF tornou-se rapidamente o principal centro de pesquisadores em Física 

no país, com o maior número de físicos teóricos da América Latina, que se dedicavam 

exclusivamente à pesquisa e treinamento de pós-graduação”. 

 

 

Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) 

 

Desde 1931, a Academia Brasileira de Ciências defendia a ideia de uma organização de 

pesquisa científica. Contudo, somente em 1946, após a participação do Brasil na reunião da 

recém-criada Comissão de Energia Nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU)259, o 

almirante Álvaro Alberto aconselhou o governo Dutra sobre a necessidade de criação de um 

organismo que preparasse o país para desenvolvimento dessa nova tecnologia que abria novas 

perspectivas na área energética. Após isso, um projeto para a criação de um Conselho Nacional 

de Energia Atômica foi elaborado até que o presidente Dutra, em 1949, nomeou uma comissão 

de vinte e dois membros para formular um esboço de proposta para ser enviado ao Congresso260.  

Dois anos depois, em 15 de janeiro de 1951 (Lei 1.310), foi criado o Conselho Nacional 

de Pesquisas (CNPq), dentro do propósito de apoiar o desenvolvimento da ciência, com a 

finalidade de promover o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica em qualquer 

domínio do conhecimento e orientado “pela necessidade do Brasil se equiparar às outras nações 

na pesquisa da energia nuclear, elemento que a Segunda Guerra demonstrara ser de vital 

importância para a segurança nacional” (MOREL, 1979, p. 45). Ressalte-se que, juntamente 

com o CBPF, as duas instituições surgiram a partir do empenho pessoal do Almirante Álvaro 

Alberto da Mota e Silva, que além de matemático e físico, compreendia a ciência e a tecnologia 

 
259 O Brasil, juntamente com cinco países, esteve representado nesta reunião por ser detentor de recursos 

minerais atômicos. 
260 A articulação vitoriosa que criou o CNPq deve ser creditada a atuação do almirante Álvaro Alberto da Motta 

e Silva, porta-voz dos interesses de significativo grupo de militares que já vislumbravam o papel estratégico da 

energia nuclear tanto na guerra tanto para a segurança nacional e de cientistas associados à Academia Brasileira 

de Ciências interessados em contribuir para superar o atraso do país na área (ANDRADE, 2001). 
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como ponto essencial e estratégico para o desenvolvimento brasileiro (SCHWARTZMAN, 

2015). 

O CNPq estabeleceria o monopólio estatal dos principais minérios de potencial atômico 

e proibiria a exportação de urânio e tório, salvo com autorização expressa do governo. O 

Almirante Álvaro Alberto foi o primeiro presidente do CNPq e esteve estreitamente envolvido 

com a criação de uma política nuclear brasileira e com a proteção dos recursos minerais do país. 

O órgão refletiu, dentre outras finalidades, as preocupações militares sobre o andamento e as 

possibilidades de utilização da energia nuclear, cujo modelo de gestão subordinava-se 

diretamente à Presidência da República, sendo dotado de autonomia técnico-científica, 

administrativa e financeira. O CNPq até 1956 agiu como principal instituição indutora da 

formação e aperfeiçoamento de cientistas brasileiros, inclusive na área nuclear261. 

O CNPq atuou para criar uma política sistemática de formação intelectual inclusive em 

laboratórios internacionais nos quais universitários brasileiros realizaram parte da formação em 

universidades e instituições de pesquisa de vários países. O raio de ação dessa capacitação 

ocorreu em todas as áreas, não somente ciências exatas e biomédicas (VARELA; 

DOMINGUES; COIMBRA, 2013). A partir de 1975, o CNPq se reestruturou, passando a ser 

denominado Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico no qual 

permaneceu vinculado à presidência da república até 1985, ano da criação do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (FAPERJ, 2013). 

 

 

Campanha pelo Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES) 

  

A Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (CAPES) foi instituída em 11 

de julho de 1951 e tem seu enquadramento dentro de uma perspectiva histórica que corresponde 

ao início do segundo governo Vargas e o ímpeto de um projeto de desenvolvimento nacionalista 

e independente que fazia da formação de especialistas e pesquisadores nos mais diversos ramos 

de atividade uma necessidade premente (FERREIRA; MOREIRA, 2003). Tendo Anísio 

Teixeira como primeiro presidente e grande idealizador e formulador de sua política 

institucional, a CAPES, ao lado do CNPq, tinha a responsabilidade de fomentar e financiar a 

 
261 Dos cientistas que receberam bolsas e auxílios no período de 1951 a 1956, de um total de 1.140, 20% (228) 

ganhou financiamento para completar a sua formação e desenvolver projetos de pesquisa no exterior (VARELA; 

DOMINGUES; COIMBRA, 2013, p. 311). 
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formação de especialistas e pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade, contribuindo 

para o desenvolvimento de quadros científicos qualificados nas mais diversas áreas. 

A CAPES incluiu a ciência em um projeto mais abrangente de reforma social através da 

educação, pois desenha-se um projeto educacional de amplo alcance social e não 

exclusivamente voltado para a formação de novas elites intelectuais, como era a intenção 

explícita da USP (BURGOS, 1999). O caráter ambicioso desta instituição está bem claro no seu 

decreto de criação, nº 29.741. Neste, o objetivo da CAPES é definido como sendo o de: 

 

 

[...] promover campanha para melhorar o ensino superior no país e a realização de 

medidas destinadas a assegurar a existência de um quadro de técnicos, cientistas e 

humanistas suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e 

privados que visam ao desenvolvimento econômico e cultural do Brasil 

 

 

Dessa forma, a formação e aperfeiçoamento de brasileiros ocorria por meio da concessão 

de bolsas de estudos que se firmou como a principal atividade dentro da agência. Nesse sentido, 

atuava (e ainda atua) em conjunto com o CNPq como instituição de fomento à pesquisa através 

do financiamento de bolsas para pesquisadores brasileiros complementarem sua formação. 

 

 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

 

A criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) ocorreu em 1956 através 

do Decreto nº 40.110 como órgão diretamente subordinado ao Presidente da República, com 

incumbência de “propor as medidas julgadas necessárias à orientação da política geral de 

energia atômica em todas as suas fases e aspectos”. Trata-se de uma reprodução da agência 

norte-americana Control of Atomic Energy (CEA) com a incumbência de estabelecer uma 

Política Nacional de Energia Nuclear. À CNEN caberia como principal atribuição a 

centralização da política nuclear, a avaliação das reservas disponíveis de urânio, estímulo à 

indústria nacional na área nuclear, o controle governamental sobre a comercialização de 

minerais nucleares, a produção nacional de combustíveis nucleares e a busca de colaboração 

com outros países para desenvolvimento da tecnologia nuclear no Brasil. Acrescente-se como 

objetivo a execução de um amplo e intensivo programa de preparação de cientistas, técnicos e 

especialistas no âmbito da energia nuclear (GUILHERME, 1957). 

 

Seguem abaixo exemplos de institutos que se dedicavam a pesquisas na área nuclear: 
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Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR) – Criado em 1953, por incentivo dos 

professores da Escola de Engenharia e da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de 

Minas Gerais liderados pelo professor Francisco de Assis Magalhães Gomes, catedrático de 

Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com recursos do governo estadual 

e do CNPq, dirigido, à época, pelo almirante Álvaro Alberto, vários engenheiros e físicos foram 

enviados ao exterior para realizar estudos de pós-graduação e visitar instituições científicas e 

tecnológicas, com o objetivo de desenvolver estudos básicos que permitissem formar um grupo 

especializado para implementar um futuro programa nacional de energia nuclear. O Instituto 

adquiriu um reator experimental com recursos do governo de Minas Gerais em 1958 que foi 

inaugurado dois anos depois. Tratava-se de um pequeno reator denominado TRIGA (Training 

Research Isotope General Atomic) criado para treinar pessoal e produzir radioisótopos 

comprado da empresa americana Gulf General Atomic. 

 

Instituto de Energia Atômica (IEA) – Criado pelo Decreto nº 39.872, de 31 de agosto 

de 1956, na forma estabelecida pelo convênio firmado entre o CNPq e a USP e instalado no 

campus dessa universidade. O IEA objetivava desenvolver pesquisas sobre energia atômica 

para fins pacíficos, produzir radioisótopos, contribuir na formação de técnicos e cientistas 

nucleares e estabelecer bases de dados para construir protótipos de reatores destinados ao 

aproveitamento da energia atômica para fins industriais, de acordo com as necessidades do país. 

Em 1979, o IEA passa a ser vinculado ao governo de São Paulo recebendo a nova denominação 

de Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), tornando-se uma autarquia estadual, 

retornando novamente à CNEN em 1982. 

 

Instituto Militar de Engenharia (IME) – No ano de 1954, foi criado o Curso de 

Introdução a Engenharia Nuclear no IME, localizado no Rio de Janeiro, sob a direção do 

professor Hervásio Guimarães de Carvalho, o primeiro brasileiro a receber o grau de PhD em 

Engenharia Nuclear e que voltava ao Brasil após concluir o curso de Doutorado nos EUA. 

 

Instituto de Energia Nuclear (IEN) – Criado em 1962 como unidade de pesquisa da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) teve seus professores e técnicos enviados ao 

exterior para cursos de aperfeiçoamento. Um grupo de engenheiros recebeu auxílios como parte 

do programa norte-americano Átomos para a Paz (Atoms for Peace) para fazer estágio no 

Argone National Laboratory (EUA) e após a formação nos Estados Unidos construíram o reator 



245 
 

denominado Argonauta que foi modificado no Brasil utilizando 93% de componentes 

nacionais.  

 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) – O ITA foi criado pelo Decreto no 

27.695, de 16 de janeiro de 1950 e definido pela Lei nº 2.165, de 05 de janeiro de 1954, com a 

missão de Ministrar o ensino e a educação necessários à formação de profissionais de nível 

superior, nas especializações de interesse do campo Aeroespacial. Localiza-se na cidade 

paulista de São José dos Campos. Criado e é considerado um centro de referência no ensino de 

engenharia no Brasil. 
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ANEXO A – Programa Nuclear Brasileiro (Livro Branco) 
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ANEXO B – Exposição de Motivos de Criação do GT para Desenvolvimento do Uf6 
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ANEXO C – Exposição de Motivos de Criação do GT Interministerial 

 

Portaria Interministerial nº 93 de 08 de setembro de 1975 

 

Os Ministros de Estado das Minas e Energia, da Educação e Cultura, Chefe da Secretaria 

de Planejamento da Presidência da República e Chefe do Gabinete Militar da Presidência da 

República, no uso de suas atribuições, 

Resolvem: 

1. Fica instituído Grupo de Trabalho destinado a: 

a) No prazo e 60 (sessenta) dias, propor programa de recursos humanos para 

atender a política nacional de energia nuclear, principalmente em face ao Acordo 

Nuclear com a República Federal da Alemanha; 

b) Coordenar e acompanhar a implementação do referido programa; 

2. O Grupo de Trabalho será constituído pelos titulares da CNEN, 

NUCLEBRAS, CNPq e Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da 

Educação e Cultura, sob a orientação do Secretário-Geral do Ministério das Minas e 

Energia e com a participação de representante da secretaria Geral do Conselho de 

Segurança Nacional, como observador. 

3. Os membros do Grupo de Trabalho desempenharão suas atribuições sem 

prejuízo dos seus encargos normais nos órgãos em que servem. 

 

Shigeaki Ueki 

Ministro das Minas e Energia 

 

Ney Aminthas de Barros Braga 

Ministro da Educação e Cultura 

 

João Paulo dos Reis Velloso 

Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

 

Hugo de Andrade Abreu 

Ministro-Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República 
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ANEXO D – Instituições de Ensino participantes do PRONUCLEAR 

 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

IME - Instituto Militar de Engenharia 

UFPB - Universidade Federal da Paraíba 

PUC/RJ - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

EPUSP - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

UFRS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UnB - Universidade de Brasília 

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 

INPE - Instituto de Pesquisas Espaciais (SJC/SP) 

UFPA - Universidade Federal do Pará 

UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 

EFEI - Escola Federal de Engenharia de Itajubá 

ITA - Instituto Tecnológico da Aeronáutica 

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria 

UFPR - Universidade Federal do Paraná 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro/COPPE 

IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UFSCar- Instituto de Física e Química da Universidade de São Paulo em São Carlos. 

 

Fonte: PRONUCLEAR - Relatório PRONUCLEAR 04/80 - Relatório de Atividades 1977/80. 

Agosto/1980b. 


