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APRESENTAÇÃO
A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (AMAZUL) é uma empresa pública, sob a forma de sociedade
anônima, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, capital pertencente integralmente
a União e está vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Marinha. Foi criada pela Lei nº
12.706, de 8 de agosto de 2012, e pelo Decreto nº 7.898, de 1º de fevereiro de 2013.
A AMAZUL possui sede e foro na cidade de São Paulo, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nº 1.847,
Butantã; e um Escritório na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 53, 6º andar, sala 602.
Seu ambiente de negócios está relacionado a ações que buscam promover, desenvolver, absorver, transferir
e manter tecnologias e conhecimento necessários às atividades relacionadas ao:
• Programa Nuclear da Marinha (PNM);
• Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB);
• Programa Nuclear Brasileiro (PNB); e
• Gerenciamento de projetos aprovados pelo Comando da Marinha, que promovam o fomento da Base
Industrial de Defesa (BID) e do Setor Naval.
Dessa maneira, a AMAZUL entrega à Nação tecnologias, conhecimento e profissionais altamente capacitados
nas áreas nuclear e de desenvolvimento de submarinos.
Sua Missão é desenvolver, transferir e manter tecnologias necessárias ao Programa Nuclear da Marinha, ao
Programa de Desenvolvimento de Submarinos e ao Programa Nuclear Brasileiro, mediante a gestão de pessoas
e do conhecimento, a fim de contribuir com a independência tecnológica do País, em benefício de nossa
sociedade.
Seu Lema é “Tecnologia Nacional em Benefício da Sociedade”.

Plano de Negócios da Amazul – PNA 2021
O presente Plano de Negócios foi elaborado pela Coordenadoria-Geral de Negócios da AMAZUL (CGN), com
objetivo de apresentar os principais projetos em que a Empresa atua no âmbito do Programa Nuclear da
Marinha (PNM), Programa Nuclear Brasileiro (PNB) e Programa de Desenvolvimento de Submarinos
(PROSUB). Os projetos foram categorizados em Projetos em Execução e Projetos em Prospecção de Parcerias.
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PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA (PNM)
Projetos em Execução
1.

Participação na obtenção do Bloco 40 do LABGENE (Bloco 40-LABGENE)
A AMAZUL e a NUCLEP firmaram contrato para conclusão da fabricação, montagem e fornecimento do vaso e
estruturas internas da contenção e a fabricação do tanque de blindagem primária incluindo seu tanque de expansão
e os seus trocadores de calor do LABGENE1 (laboratório de geração de energia nucleoelétrica)

Figura 1 Maquete do Submarino com Propulsão Nuclear Brasileiro
2.

Instrumentação e Controle do LABGENE (IC-LABGENE)
Contratação da Fundação Pátria para, na condição de instituição de apoio, realizar a revisão e consolidação de
documentação técnica necessária para o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de controle e proteção, análise
do projeto eletromecânico e qualificação do Elemento combustível do projeto de geração de Energia NuclearElétrica (LABGENE), etapa necessária e em apoio ao desenvolvimento deste laboratório.

3.

Montagem eletromecânica do Prédio Auxiliar Não Controlado do LABGENE (PANC-LABGENE)
Contratação de serviços das disciplinas de Mecânica, Elétrica, Instrumentação e Equipamentos com fornecimento
de mão de obra e materiais no sub-empreendimento denominado PANC, Prédio Auxiliar Não Controlado, que
compõem o LABGENE.

Figura 2 Foto aérea e maquete eletrônica do LABGENE

1

O LABGENE é parte essencial do Programa Nuclear da Marinha (PNM), ele é o protótipo, em terra, da planta nuclear do futuro
submarino com propulsão nuclear brasileiro (SN-BR).
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4.

Descimbramento das estruturas do Prédio do Reator do LABGENE (DESCIM-LABGENE)
Contratação de serviços de engenharia com a finalidade de executar a retirada da estrutura metálica, utilizada como
escoramento para a concretagem da cobertura do Prédio do Reator que compõe o LABGENE.

Projetos em Prospecção de Parcerias
5.

Ponte Rolante para o Prédio do Reator do LABGENE (PONTE ROLANTE-LABGENE)
Contratação de serviço para instalação, teste de carga e comissionamento da Ponte Rolante do Prédio do Reator.

6.

Montagem Eletromecânica do Prédio Auxiliar Controlado do LABGENE (PAC-LABGENE)
Contratação de empresa de engenharia civil para execução das Obras Civis de Construção do Complemento da
Superestrutura e dos Serviços de Acabamento do Prédio Auxiliar Controlado (PAC), localizado dentro do LABGENE.

7.

Órgão de Supervisão Técnica Independente para o LABGENE (OSTI-LABGENE)
Contratação do Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear – IBQN para execução de serviços como Órgão de
Supervisão Técnica Independente – OSTI englobando a realização de atividades de avaliação técnica e qualificação
de fornecedores; análise técnica e verificação independente de projetos, sistemas, especificações, qualificações de
processos especiais, documentos de fabricação e desvios; inspeção/ensaios de itens, acompanhamento de ensaios
de fabricação, montagem e testes pré-operacionais, recebimento, verificação, tratamento, compilação e verificação
de documentos de fabricação junto com o Centro Tecnológico da Marinha – CTMSP e fabricantes, apoio técnico e
participação nas inspeções/qualificações/reuniões técnicas para os equipamentos do LABGENE, Submarino com
Propulsão Nuclear Brasileiro – SN-BR e demais empreendimentos do CTMSP.

8.

Serviço de Consultoria Jurídica para Contratações Internacionais do PNM
Prestação de serviços de assessoria jurídica nas fases de negociação e contratação com as empresas Itaguaí
Construções Navais (ICN), Naval Group, Engie Axima e Cegelec CEM, prestadores de serviços a serem contratadas
no âmbito do PNM, para viabilizar o licenciamento do empreendimento do LABGENE.

9.

Contratação de empresa de Engenharia para análise de consistência do projeto do PC LABGENE
Contratação de serviço técnico especializado de análise do projeto básico do Prédio do Combustível (PC) do
LABGENE, incluindo seus sistemas, subsistemas, equipamentos e interfaces que constem na sua estrutura, de modo
que seja: (i) analisada a consistência e completude; (ii) analisada a viabilidade de execução do Projeto Básico do PC;
(iii) elaborado um relatório com as conclusões das análises realizadas, incluindo uma Linha de Base de Requisitos e
uma Linha de Base da Documentação que permita obter-se cotação e o lançamento da fase de Projeto Executivo e
de Construção.

10. Contratação de empresa de Engenharia para análise de consistência do projeto do PAC LABGENE
Contratação de serviço técnico especializado de análise do projeto básico do Prédio Auxiliar Controlado (PAC) do
LABGENE, incluindo seus sistemas, subsistemas, equipamentos e interfaces que constem na sua estrutura, de modo
que seja: (i) analisada a consistência e completude; (ii) analisada a viabilidade de execução do Projeto Básico do PAC;
(iii) elaborado um relatório com as conclusões das análises realizadas, incluindo uma Linha de Base de Requisitos e
uma Linha de Base da Documentação que permita obter-se cotação e o lançamento da fase de Projeto Executivo e
de Construção, bem como a coordenação dos serviços prestados pelas empresas encarregadas de fazer o mesmo
serviço de análise do projeto básico do Sistema de Ventilação e Resfriamento (HVAC) e do Prédio do Combustível
(PC).

11. Contratação de empresa de Engenharia para análise de consistência do projeto do HVAC LABGENE
Contratação de serviço técnico especializado de análise do projeto básico do Sistema de Ventilação e Resfriamento
(HVAC) do LABGENE, incluindo seus sistemas, subsistemas, equipamentos e interfaces que constem na sua
estrutura, de modo que seja: (i) analisada a consistência e completude; (ii) analisada a viabilidade de execução do
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Projeto Básico - HVAC; (iii) elaborado um relatório com as conclusões das análises realizadas, incluindo uma Linha
de Base de Requisitos e uma Linha de Base da Documentação que permita obter-se cotação e o lançamento da fase
de Projeto Executivo e de Construção.

12. Montagem Eletromecânica da 2º Fase do Bloco 40 do LABGENE
Contratação da Itaguaí Construções Navais (ICN) para serviço especializado de montagem eletromecânica dos
sistemas primários e secundários do LABGENE
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PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO (PNB)
Projetos em Execução
1.

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB)
Projeto realizado pela AMAZUL em parceria com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A AMAZUL é
responsável pelo Projeto Detalhado, juntamente com a INVAP e apoia a CNEN no planejamento técnico e financeiro
da implantação do RMB.

Figura 3 Maquete eletrônica do RMB
2.

Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV)
Projeto de PD&I em parceria com o setor da saúde para o desenvolvimento de um motor elétrico e mancal magnético
para a aplicação em dispositivos de assistência cardíaca implantáveis.

Figura 4 Coração e dispositivo de assistência ventricular implantável
3.

Extensão da Vida Útil da Central de Geração Nucleoelétrica de Angra 1 (ANGRA-1)
Projeto decorrente do convênio entre AMAZUL e Eletronuclear, com participação da Fundação PATRIA, para apoio
ao projeto de extensão da vida útil da Usina Angra 1.
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Figura 5 Fotos aéreas de Angra 1
4.

Centro de Radiofarmácia do IPEN (CR-IPEN)
Projeto que possibilita a cooperação entre a AMAZUL e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, da
CNEN, para apoio ao projeto de implantação de boas práticas de fabricação de radiofármacos segundo critérios da
ANVISA.

Figura 6 Foto de radiofármacos e de aplicações da medicina nuclear
5.

Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU)
Projeto de expansão das instalações físicas e sistemas auxiliares para abrigar e alimentar as cascatas de
enriquecimento de urânio da UCEU das Indústrias Nucleares do Brasil (INB).

Figura 7 Foto aérea da INB e de cascatas de enriquecimento de urânio
6.

Consultoria Externa de Implantação de Gestão de Conhecimento (EXT-GC)
O projeto para validar e aprimorar a metodologia de Gestão de Conhecimento da Amazul e a sua aplicação em
ambiente de mercado.
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Figura 8 Gestão do Conhecimento da Amazul

Projetos em Prospecção de Parcerias
7.

Centros de Irradiação de Alimentos (IRRADIADORES)
Projeto de Engenharia e Licenciamento de Centros de Irradiação de Alimentos, em fase de prospecção de parceiros.

Figura 9 Ilustrações de Centros de Irradiação
8.

Elaboração de Projetos para Conclusão de Angra 3 (ANGRA 3)
Projeto em negociação entre AMAZUL e Eletronuclear, para apoio da AMAZUL nos projetos de engenharia para a
conclusão da Usina Angra 3.

Figura 10 Fotos aéreas de Angra 3
9.

Centro Nacional de Tecnologia Nuclear e Ambiental (CENTENA)
Projeto em negociação entre AMAZUL e o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN), para os
Projetos Básico e Detalhado de um repositório nacional para armazenamento e gerenciamento de resíduos de baixo
e médio nível de irradiação.
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Figura 11 Maquete e fotos de repositório para armazenamento de resíduos de baixo e médio nível de irradiação
10. Pesquisa e Desenvolvimento de Small Modular Reactors com Tecnologia Nacional (SMR)
Projeto de PD&I em fase de prospecção de parceiros e de financiamento para o desenvolvimento de um Small
Modular Reactor (SMR) com tecnologia nacional.

Figura 12 Small Modular Reactors
11. Pesquisa e Desenvolvimento de Baterias com Tecnologia Nacional (RTG)
Projeto de PD&I em fase de prospecção de parceiros e de financiamento para o desenvolvimento de um gerador
termoelétrico utilizando decaimento de radioisótopos.

Figura 13 Gerador termoelétrico utilizando decaimento de radioisótopos
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMARINOS
(PROSUB)
Projetos em Execução
1.

Sistema de Gerenciamento da Plataforma do SN-BR (SGP SNBR) e Sistema Nuclear de Geração de Vapor
do SN-BR (NSSS SNBR)
Contrato firmado entre AMAZUL e Fundação PATRIA para a elaboração de análises, dentro do contexto do
Submarino com Propulsão Nuclear Brasileiro (SN-BR), voltadas ao desenvolvimento tecnológico para o Sistema de
Gerenciamento da Plataforma (SMS) e para o Sistema do Nuclear Steam Supply System (NSSS), além de, no caso deste
último, atividades de gestão do projeto.

Figura 14 Sistemas de Gerenciamento da Plataforma para submarinos

Projetos em Prospecção de Parcerias
2.

Prestação de serviço de apoio técnico de engenharia para as atividades de desenvolvimento do SN-BR
(Desenvolv. do SNBR)
Prestação de serviço de apoio técnico de engenharia para as atividades de desenvolvimento do submarino de
propulsão nuclear, a ser alocado junto à DDNM, CTMSP e a Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento
de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN).

Figura 15 Maquete do Submarino com Propulsão Nuclear Brasileiro
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3.

Desenvolvimento de um Motor de Ímãs Permanentes para propulsão de submarinos nucleares e
convencionais (MIP)
Desenvolvimento de motores que possam ser empregados em submarinos de propulsão nuclear e convencional
(diesel-elétrica) que atendam às demandas da Marinha do Brasil.

Figura 16 Fotos de Motor de Ímãs Permanentes para propulsão de grande porte
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