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INTRODUÇÃO 

A energia nuclear é considerada uma das fontes 
de energia mais limpas no planeta. O seu uso é propi-
ciado pelas vantagens em aproveitar o urânio extra-
ído diversas vezes, ou seja: fazer o enriquecimento, 
tê-lo pobre e passar novamente por um processo de 
enriquecimento traz o benefício do reaproveitamen-
to, o que viabiliza o uso de uma reserva de urânio me-
nor. O seu maior cliente e desenvolvedor, na maioria 
dos casos, é o Estado, principalmente por abranger 
procedimentos sensíveis e perigosos.

No Brasil, as primeiras pesquisas na área nuclear 
remontam à década de 1930, lideradas, sobretudo, 
pela esfera militar. Durante o desenvolvimento do 

Projeto Manhattan, nos Estados Unidos, o Brasil par-
ticipou através do fornecimento de materiais nuclea-
res. O país continuou com o fornecimento de minério 
nuclear até a década de 1950, quando teve início um 
movimento político contrário ao comércio bilateral 
que não envolvesse uma transferência recíproca de 
tecnologia. A partir de 1956, a política brasileira bus-
cou conciliar uma abordagem de aproximação com os 
Estados Unidos e a consolidação do desenvolvimento 
da indústria nacional.

A partir da década de 1970, o Brasil aproxi-
mou-se da República Federal da Alemanha, a fim de 
consolidar uma parceira no âmbito nuclear. O acor-
do entre os dois países alcançou entendimentos em 
nível diplomático, industrial e tecnológico. Contudo, 
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as pressões internacionais exercidas sobre o acordo 
firmado entre Alemanha Ocidental e Brasil, a fim de 
impedir o acesso à tecnologia de enriquecimento de 
urânio, motivaram o governo brasileiro a buscar uma 
alternativa para o desenvolvimento de suas capacida-
des nucleares.

Em 1979 deu-se início ao Programa Autônomo 
de Tecnologia Nuclear (PATN), também conhecido 
como Programa Nuclear Paralelo, que visava desen-
volver competência nacional a fim de condicionar 
um amplo emprego de energia nuclear, permitindo a 
propulsão naval e a produção de explosivos nucleares 
para fins pacíficos.

A partir de uma perspectiva estratégico-militar, o 
desenvolvimento nuclear brasileiro motivara-se pelos 
avanços da Argentina nessa questão, enquanto que 
uma análise civil do programa nuclear sugere uma 
busca pelo desenvolvimento tecnológico autônomo 
do Brasil.

O período da década de 1990 marcou o fim do 
Programa Nuclear Paralelo nos moldes que havia sido 
realizado, além de caracterizar o ingresso do país a 
diversos acordos internacionais que normatizam a 
questão nuclear. Na primeira década do século XXI, 
o tema nuclear, em especial o Programa Nuclear 
Brasileiro, voltou a ser um assunto presente na pau-
ta do Estado. Sinal do prestígio dessa agenda para 
os novos governos é a publicação de documentos 
que enaltecem o setor nuclear, tal como a Estratégia 
Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa 
Nacional. Ademais, cabe destacar o acordo realizado 
junto ao governo francês para a construção de quatro 
submarinos convencionais e da parte não nuclear do 
submarino nuclear para a Marinha do Brasil.

OBJETIVO

Para que o Brasil se torne um mercado de expor-
tação com alto valor tecnológico agregado, é neces-
sário que o governo federal assegure às empresas do 
setor de defesa a continuidade dos investimentos nos 
projetos e programas a fim de torná-las competitivas. 
Além de fomentar o desenvolvimento autônomo das 
pesquisas científicas e os desenvolvimentos tecno-
lógicos, a inovação deve ser compreendida como 

condição sine qua non por todo setor para a estru-
turação do complexo industrial de defesa, dominan-
do todas as etapas: projeto, construção, operação e 
manutenção.

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é 
permitir uma visão sistêmica do segmento de propul-
são nuclear no Brasil, medida em termos de competi-
tividade, capacidade produtiva e potencial tecnológi-
co, a fim de subsidiar políticas públicas que atendam 
às necessidades da Base Industrial de Defesa (BID) 
nacional, tais como: superação de gargalos e aumento 
do volume de exportações. Dessa forma, buscar-se-á 
mapear, analisar e identificar as empresas que, além 
de atenderem aos interesses da Marinha do Brasil, 
particularmente no desenvolvimento de submarinos 
com propulsão nuclear, atendam aos interesses do 
Programa Nuclear Brasileiro, de institutos de pesqui-
sa e de ensino, bem como de empresas e de universi-
dades brasileiras. Ademais, destaca-se que esta aná-
lise está sob o contexto da inserção do segmento no 
âmbito internacional.

CONTEXTO MUNDIAL

O setor nuclear exige a compreensão acerca 
do seu funcionamento sob duas óticas: a econômi-
ca e a política. Após a Segunda Guerra Mundial, com 
o lançamento da bomba atômica em Hiroshima e o 
começo da Guerra da Fria, os Estados passaram a 
desenvolver a tecnologia com fins militares, tanto 
no sentido de se proteger como também para ter a 
barganha em um processo de dissuasão. As décadas 
de 1960 e 1970 marcaram a criação da legislação 
internacional relacionada ao tema nuclear. A oficia-
lização no continente americano do Tratado para a 
Proibição de Armas Nucleares na América Latina e o 
Caribe (conhecido pelo nome de Tlatelolco) em 1968 
e do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), que 
inclui Estados dos cinco continentes em 1970, ins-
titucionalizaram a necessidade de se controlar o de-
senvolvimento da tecnologia nuclear, o qual neste 
período já havia alcançado Estados além dos mem-
bros do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(China, Estados Unidos, França, Reino Unido e União 
Soviética, hoje Federação Russa) como a Índia e o 
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Paquistão. Também houve o reforço nas competên-
cias da Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA), para controlar a evolução do tema no mundo.

No sentido econômico, o setor nuclear tem se 
expandido pelo mundo por meio das empresas dos 
Estados detentoras desta tecnologia.  Certos países 
ainda concentram este tema dentro da sua estrutu-
ra, mas outros já expandiram para a iniciativa priva-
da como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França 
e ainda com certo grau de vínculo estatal, a China e 
a Rússia.  Muitas destas empresas são responsáveis 
por mais de 50% da produção de outros Estados ou 
como no Brasil, atuam como um importante parceiro 
para o desenvolvimento do submarino nuclear, caso 
da Direction des Constructions Navales et Services 
(DCNS) e do Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos (Prosub).

Os Estados Unidos têm como principais empre-
sas para a produção de veículos nucleares, a General 
Dynamics (a partir da sua subsidiária, Eletric Boats) 
e a Huntington Ingalls, os quais foram debatidos no 
relatório do segmento. Em relação aos reatores tan-
to para a área de defesa como de energia elétrica e 
outros, a Bechtel, a General Eletric e a tradicional 
empresa Westinghouse são as responsáveis pelo for-
necimento. Os Estados Unidos desenvolvem como 
veículos com propulsão nuclear, os submarinos das 
classes Ohio (em fase de atualização) e Virginia (no 
terceiro bloco de cinco) e o porta-aviões da classe 
Gerald R. Ford, todos usuários de reatores do tipo 
Água Pressurizada (em inglês PWR). A parte de pes-
quisa e desenvolvimento das empresas americanas 
estudadas apresenta um aumento nos investimentos 
nesta área, devido ao lançamento dos novos submari-
nos. Destacam-se também os centros de qualificação 
profissional, como o Virginia Advanced Shipbuilding 
and Carrier Integration Center (VASCIC). A presença 
internacional das companhias americanas do setor 
divide-se entre instalações para assistência técnica 
dos veículos da frota norte-americana, como no caso 
da Huntington Ingalls Industries (HII), e o desenvol-
vimento de diversas tecnologias de diferentes tipos 
pelo mundo, como a General Dynamics, com subsidi-
árias no Brasil, por exemplo. 

A Rússia, por ter sido a parte administrativa da 
União Soviética, absorveu toda a produção relacio-
nada ao tema nuclear, após o seu fim em 1991. As 
empresas analisadas neste trabalho foram a Malakhit 
Central Design Bureau, a Rubin Central Design 
Bureau for Marine Engineering, em maior grau e 
produção de submarinos, a Lazurit Central Design 
Bureau pela sua tradição, principalmente na Era de 
Ouro dos submarinos soviéticos e a Rosatom State 
Nuclear Energy Corporation, devido ao entendi-
mento tanto na área civil como militar (fornecedo-
ra dos reatores através da sua subsidiária, a OKBM 
Afrikantov). Um importante fator a se comentar é 
que todas estas companhias são parte do governo, 
mas em um formato de joint-venture ou com capi-
tal aberto, mas dominante por parte do Estado. Em 
relação à produção de submarinos, as classes atuais 
usadas para o patrulhamento marítimo são as clas-
ses Akula (em fase de desuso para a implantação de 
um novo veículo do mesmo tipo, o Yasen), o Oscar I 
e II (futuramente suplantado pelo novo modelo an-
terior) e o Borei. A área de pesquisa e desenvolvi-
mento das empresas citadas possui como destaque 
o patenteamento das inovações alcançadas, tanto 
dentro do território russo como internacionalmente. 
A presença internacional russa no segmento nuclear 
aumentou com a entrada no mercado latino-ameri-
cano (parcerias do Grupo Rosatom com a Argentina 
firmada em julho de 2014). Além disso, as empresas 
russas possuem negócios na área de exploração dos 
recursos, defesa, transporte e logística, entre outros, 
em Estados da Ásia e Europa.

A França, assim como a Rússia, possui empresas 
com capital majoritário estatal e as consideradas nes-
te trabalho foram a Areva (gera os reatores e diversos 
produtos tanto para a finalidade civil como militar) 
e o Grupo DCNS (fez o porta-aviões e o submari-
no).13 A França desenvolve na atualidade, os subma-
rinos da classe Barracuda para os tipos de ataque e 
o Le Triomphant sobre os balísticos. Ademais, há um 
porta-aviões feito em 2001, o Charles de Gaulle. O 

13.  A Thales, apesar da sua importância na área de defesa e dona de 
parte da segunda companhia citada, não foi estudada.
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desenvolvimento de novas tecnologias para a França 
gerou mais de cem patentes reconhecidas interna-
cionalmente, além do estudo do tipo de reator com 
água fervente (BWR) e urânio natural, MOX (mistura 
de urânio e plutônio) e o urânio enriquecido recupe-
rado. A presença internacional francesa é destacada 
por estar em quase todos os continentes do mundo. 
Tanto a Areva como a DCNS detêm negócios em pa-
íses da África, Ásia e Europa, além da América Latina 
e em especial, o Projeto de Desenvolvimento de 
Submarino – Prosub, no Brasil.

O Reino Unido tem um mercado nuclear concen-
trado em poucas empresas, principalmente no tocan-
te a submarinos. A BAe System é a única detentora do 
mercado de submarinos britânicos e o fornecimento 
de reatores está a cargo de empresas como a Babcock 
International Group e a Rolls Royce. As classes de 
submarinos atuais da Marinha britânica são Astute (o 
tipo de ataque) e Vanguard (há o desenvolvimento do 
Programa Sucessor, com uma nova classe balística). 
A produção do porta-aviões Queen Elizabeth havia 
constatado a aplicação de um reator nuclear, mas foi 
cancelado após constatar-se o grande gasto financei-
ro envolvente em se aplicar tal tecnologia. A área de 
pesquisa e desenvolvimento das empresas do Reino 
Unido empregou o lançamento de mais duzentas pa-
tentes para ser aprovadas e investimentos, no caso da 
BAe System, de mais de 10 milhões de libras esterli-
nas. A atuação internacional das empresas britânicas 
está em vários continentes, com especial destaque 
em Estados como Arábia Saudita, Austrália e em pro-
gramas oficiais das marinhas do mercado espanhol, 
francês, italiano, norueguês.

A China tem a produção dos assuntos nucleares 
em empresas que possuem capital aberto, mas pos-
suem a concentração dentro do Estado. Entre a ge-
ração de tecnologia nuclear e os veículos com esta 
propulsão, a China Shipbuilding Industry Corporation 
(CSIC) é a detentora da produção de submarinos, com 
destaque para a sua subsidiária Bohai Shipbuilding 
Heavy Industry (BSIC). A China National Nuclear 
Corporation (CNNC) está incumbida da exploração e 
do fornecimento de reatores nucleares PWR, tanto 
para fins civis como militares. O Estado chinês apre-
senta como submarinos atuais, as classes Tipo 93 ou 

como denominado pela Otan, Shang (ataque) e o Tipo 
094 ou conforme a Otan, Jin (balísticos).14

O último Estado investigado no relatório do 
segmento foi a Índia. Apesar de não ser um grande 
centro de desenvolvimento da tecnologia nuclear 
como os países já apresentados, a Índia tem traba-
lhado no desenvolvimento do seu submarino nucle-
ar, o que marcaria o país como o primeiro Estado, 
além dos membros permanentes do Conselho de 
Segurança da ONU, a obter tal tecnologia. A Índia 
possui a empresa Bhabha Atomic Research Centre 
(BARC) e parte do Ministério da Energia como for-
necedor do reator, a  Hindustan Shipyard  Limited 
na parte de construção do submarino e  a Defence  
Research  and  Development  Organisation  (DRDO) 
no sentido de também desenvolver tecnologias para 
as mais diversas áreas, incluso a tecnologia nuclear. 
Em relação à produção de submarinos com propulsão 
nuclear, a Índia firmou parceria com a empresa Rubin 
da Rússia para o aluguel de um dos seus submarinos 
da classe Victor II, Nerpa (K-152), o qual foi batizado 
com o nome de INS Chakra. Outro projeto indiano é 
o desenvolvimento do INS Arihant, um submarino ba-
lístico, em 2009, com previsão de lançamento ao mar 
em 2016. O desenvolvimento de tecnologia nuclear 
da Índia está principalmente implicado no uso inter-
no, principalmente devido ao estágio atual. Tal análise 
evoca também na atuação internacional.

Os desafios e as oportunidades de negócios 
brasileiros apresentados neste relatório estariam 
em três Estados. Destaca-se em dois destes casos 
(China e Rússia), uma decisão de entrar no mercado 
latino-americano através da exposição dos seus pro-
dutos, mas, sobretudo dos líderes políticos (no caso 
russo) e o resultado efetivo alguns meses depois. A 
Argentina é o outro Estado analisado, o qual possui 
conexão no tema nuclear com o Brasil por meio dos 
diversos acordos e em especial, da criação da Agência 
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de 
Materiais Nucleares.

14.  Há a previsão do desenvolvimento do Tipo 096 ou classe Tang.
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PERFIL DAS FIRMAS

Estrutura produtiva

Analisando o período de 2003 a 2011, infere-
-se que as firmas do segmento de propulsão nuclear 
apresentaram um valor total de mais de 4.600 funcio-
nários no ano de 2011, o qual correspondeu a um au-
mento de pouco mais de mil funcionários em relação 
ao ano inicial da análise. A maioria das empresas do 
segmento está inserida na classificação de pequeno 
a médio porte, contudo, as empresas de grande por-
te atingiram o número de 3 mil funcionários no ano 
de 2008, representando 66% da força de trabalho de 
todo segmento no ano. De maneira análoga, o ano 
de 2011 apresenta uma representatividade de quase 
50% das empresas de grande porte na força de traba-
lho do segmento.

A Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE) das empresas do segmento con-
centra-se majoritariamente como indústrias de trans-
formação. A partir desse dado, pode-se compreender 
que se trata de uma indústria primordialmente interli-
gada aos processos de criação de novos produtos por 
meio de matérias-primas.

Em termos de sua distribuição geográfica, as em-
presas do segmento concentram-se nas regiões Sul 
e Sudeste. Consideram-se como fatores importantes 
para compreender a distribuição regional das em-
presas do segmento: a construção do Estaleiro Base 
Naval para atender aos objetivos do Prosub, no Rio 
de Janeiro; e a presença do Centro Tecnológico da 
Marinha em São Paulo (CTMSP), traduzida nos proje-
tos do Centro Experimental Aramar (CEA).

Recursos humanos

Durante o período de 2003 a 2011, a qualifica-
ção dos profissionais do segmento de propulsão nu-
clear cresceu de maneira proporcional ao aumento do 
número de empregados da amostra. Em 2003, cerca 
de 20% dos trabalhadores tinham o curso superior 
completo, ao passo que em 2011, o percentual subiu 
para 33%. Já os empregados com nível técnico apre-
sentaram um valor próximo a 0% entre 2003 e 2009, 

contudo, em 2010 e 2011, o valor passou a 1,3% e 
1,4%, respectivamente. No caso de engenheiros, a 
média apresentada é próxima aos dos empregados 
com formação técnica, com 2,8% no ano de 2003 
e uma melhoria até alcançar 6,9%, no ano de 2011. 
Infere-se destes resultados que, apesar de acompa-
nhar a média nacional, há uma carência de qualifica-
ção na mão de obra dentro das firmas.

Políticas públicas

Das empresas que compõem o segmento de 
propulsão nuclear, apenas uma empresa, em média, 
forneceu bens e serviços para o Ministério da Defesa 
(MD) no período de 2003 a 2013. Todavia, há uma 
tendência crescente no número de empresas forne-
cedoras ao MD a partir de 2009, culminando com o 
maior número de empresas fornecedoras no ano de 
2013. Da mesma forma, o período 2009-2013 repre-
sentou um crescimento de 150% no número de em-
presas que fornecem bens e/ou serviços ao MD, ao 
passo que no período 2003-2008 não foi identifica-
do crescimento. Nesse sentido, quando considerado 
todo o período de 2003 a 2011, o crescimento no 
número de empresas que forneceram bens e serviços 
ao MD representou 400%.

Em relação às políticas de apoio ao desenvolvi-
mento tecnológico, apenas 16% do segmento bene-
ficiaram-se de Fundos Setoriais em vistas de aprimo-
ramento de tecnologias. Considerando a classificação 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), a análise para o período de 
2003 a 2007 mostrou que a maior parte dos proje-
tos das empresas do segmento estava inserida nas 
áreas de engenharia nuclear e engenharia elétrica, o 
que sugere o desenvolvimento de projetos inovado-
res voltados para aplicações específicas no segmen-
to nuclear. Da mesma forma, os projetos com maior 
valor contratado dizem respeito ao desenvolvimento 
de novas tecnologias ligadas ao ciclo do combustível 
nuclear e ao enriquecimento de urânio, demonstran-
do a relevância técnica do investimento empreendido 
para o apoio à inovação.

No que se refere às políticas de apoio à ex-
portação, nenhuma empresa do segmento se 
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beneficiou dos incentivos do Exim do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
ou do Proex do Banco do Brasil, durante o período 
compreendido entre 2003 e 2007. Contudo, o biênio 
2005-2006 destaca-se por ser o período em que mais 
empresas receberam incentivos da categoria drawba-
ck. Em cada ano, seis empresas receberam incentivos 
drawback, o que representa quase 20% do número 
total de empresas do segmento.

Tal como nos incentivos de apoio à exportação, 
o número de empresas que receberam financiamento 
do BNDES foi baixo. De 2003 a 2007, foram realiza-
dos apenas doze contratos de crédito (uma média de 
2,5 beneficiados ao ano), o que, somados, totalizam 
R$ 124.342.698,24.

Inserção internacional15

As empresas do segmento apresentaram nos úl-
timos anos um valor considerado tímido perto de ou-
tros segmentos, com as cifras entre 8 e 25 milhões de 
dólares. Isso ocorre devido à baixa especialização das 
empresas na área nuclear e o quão recente é o mode-
lo de trabalho criado, especialmente após a implan-
tação de novas políticas públicas do início do século 
XXI e o início do Prosub.

A participação dos Estados Unidos enquanto 
destino das exportações brasileiras cresceu subs-
tancialmente durante o período compreendido entre 
2008 e 2013. Ainda, destaca-se a presença de paí-
ses do Mercosul e da Comunidade Andina na lista de 
destinos das exportações das empresas do segmento. 
Pode-se inferir que as exportações refletem a atual 
posição brasileira no mercado internacional de buscar 
os mercados vizinhos para venda de seus produtos e 

15.  É importante ressalvar que a amostra usada para as tabulações 
constantes nessa seção do relatório é ligeiramente diferente da 
utilizada nas outras subseções, uma vez que para os dados aqui 
discutidos as tabulações foram feitas pelo MDIC, a partir de uma 
lista de empresas inicialmente selecionada para o segmento, 
com 34 firmas. No decorrer da elaboração do trabalho, contudo, 
julgou-se mais oportuno adotar um novo recorte, com 31 em-
presas, não tendo sido possível, contudo, obter novas tabulações 
para esta seção junto ao referido órgão. Além disso, é importan-
te mencionar que esta amostragem não reflete exclusivamente o 
valor exportado ou importado de produtos de propulsão nuclear.

estabelecimento de parcerias, tanto na área de cons-
trução civil como propriamente a de vendas.

Em relação às origens das importações realiza-
das pelo Brasil, destaca-se a presença dos Estados 
Unidos e da Alemanha enquanto principais parceiros, 
embora seja importante destacar a crescente partici-
pação chinesa nas importações brasileiras. A presen-
ça da Alemanha nesta lista remonta ao que pode ser 
apontado como a continuação da relação tecida em 
meados dos anos 1970, com a assinatura do Acordo 
de Cooperação Nuclear.

Inovação

Das empresas listadas no segmento de propul-
são nuclear, pouco mais de 9% atuam juntamente a 
grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Os grupos 
concentram-se nas grandes áreas de ciências exatas 
e da terra e engenharias, desdobrando em atividades 
vinculadas às áreas de engenharia elétrica, engenha-
ria civil e oceanografia. A maior concentração de aca-
dêmicos está na área de oceanografia, o que sugere 
a predominância de pesquisas voltadas para projetos 
vinculados à Marinha do Brasil, tal como o projeto do 
submarino nuclear.

Ainda, o número de empresas que depositaram 
pedidos de patentes junto ao Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual (Inpi) representa 13% de 
todo segmento. Nesse sentido, infere-se que há 
concentração da capacidade inovativa em apenas 
algumas empresas, dada a pouca participação das 
demais empresas do segmento nos depósitos de 
patentes.

Participação de capital estrangeiro

O número de empresas do segmento de propul-
são nuclear com participação estrangeira no capital é 
relativamente representativo, respondendo por cerca 
de 22% do número de empresas entre 2003 e 2011. 
Durante o período, o volume de recursos humanos 
das empresas com participação de capital estrangeiro 
representou, em média, 21,8% do valor total do seg-
mento. Da mesma forma, o salário médio dos empre-
gados das firmas com capital estrangeiro foi superior 
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ao salário médio do total das empresas do segmento 
em todo o período analisado.

Concernente à qualificação da mão de obra, as 
empresas com participação de capital estrangeiro 
possuem melhores médias que o total do segmento 
em todos os tipos de qualificação dos empregados: 
ensino superior, técnicos e engenheiros. No que tan-
ge à participação em programas de apoio à exporta-
ção, apenas foram utilizados apoios da modalidade 
drawback. Do mesmo modo, os números dos projetos 
com apoio de Fundos Setoriais no recorte das empre-
sas estiveram concentrados no modo indireto. Ainda, 
durante o período de 2003 a 2007, apenas duas em-
presas com participação estrangeira no capital bene-
ficiaram-se de apoios do BNDES.

 As empresas selecionadas do segmento tive-
ram exportações até o porte de US$ 10 milhões e 

US$ 50 milhões, o mesmo do total das firmas do 
segmento, mas com a maior concentração no porte 
de US$ 1 milhão e US$ 10 milhões. A média das ex-
portações das empresas com participação de capital 
estrangeiro, entre 2005-2013, seria o equivalente a 
57% do total de empresas selecionadas com esse 
perfil no mesmo período. Destaca-se que, em ter-
mos de desenvolvimento de novas tecnologias e de-
pósito de pedidos junto ao Inpi, há uma grande con-
centração por parte das empresas com participação 
estrangeira no capital. Consta-se que o total de pe-
didos feitos por empresas desse tipo corresponde a 
mais de 90% de todos os pedidos feitos pelo seg-
mento. Isso aponta uma falta de avanço por parte 
das firmas nacionais em apresentar novos produtos 
ou soluções para as necessidades do segmento de 
propulsão nuclear.
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