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Votorantim Cimentos N e NE
- Calcário (Itiuaçu/Potiraguá/
Santa Maria da Vitória/Tanhaçu)

CPRM
1) Geologia/Chorochó-

Macururé 
(1:100.000, BA/PE); 2) 

Geologia/São Domingos 
(1:100.000, 3ª Etapa, BA/GO, 

c/UnB); 2) Geologia/
Folha Aracaju - Milionésimo 

(1:100.000, BA/PI/PE/AL/SE); 
3) Integração Geológica do 
Potencial Metalogenético da 

Serra de Jacobina 
e Sequências 

Metavulcanossedimentares 
do Greenstone Belt Mundo 

Novo (1:100.000); 4) 
Metalogenia: 

Bloco Faixa Sergipana 
(1:100.000)  - Folhas Carira 

(SE/BA) 
e Simões Dias (SE/BA); Bloco 

Salgueiro-Cachoeirinha-
Floresta (PE/BA) 

 
 

CEARÁ
Centaurus Metals

Cobre 
(Aurora)

Projeto Aurora
(Parambu)

Projeto Parambu

Codelco do Brasil Mineração
Cobre (Sobral)

Cougar Metals(*)
Lítio (Solonópole)

Projeto Ceará

Eco Stone Mineração
- Granito (Canindé)

- Mármore (Independência/
Coreaú/Tauá)

Harvest Minerals
(Triunfo Mineração)

Fosfato (Irauçuba)
Projeto Mandacaru

Jaguar Mining 
Ouro (Pedra Branca)

Jangada Mines
Platina (Pedra Branca)
Projeto Pedra Branca

Nexa (ex-Votorantim Metais Zinco)
- Cobre (Granja/Juazeiro do 

Norte/Uruoca)

- Ouro (Juazeiro do Norte/
Uruoca)

Votorantim Cimentos N e NE
- Argila (Caucaia/Jaguaruana/

Pentecoste/Russas)
- Calcário (Caucaia/

Frecheirinha/
Itatira/Pentecoste/Santa 

Quitéria/
Tabuleiro do Norte/Ubajara)

CPRM
1) Carta Metalogenética ao 

Milionésimo - Folha 
Jaguaribe (1:100.000, CE/PE/

PI/RN); 2) Geologia/Gesso 
na Chapada do Araripe (1: 

100.000, CE/PB/PE/PI); 
3) Metalogenia: Bloco 

Granjeiro (1:100.000): Folhas 
Cajazeiras (CE/PB), Cedro, 

Paus dos Ferros (CE/PB/RN); 
Bloco Salgueiro-Cachoeirinha 

(1:100.000): Folhas São 
José do Belmonte (CE/PE) e 

Jardim (CE/PE) 
 
 

MARANHÃO
Gold Mining

Ouro
( Areal)

Projeto Cachoeira
(Centro Novo do Maranhão)

Projeto Montes Áureos
Projeto Trinta

CPRM
Integração geológica-

geofísica-metalogenética 
do Cinturão Gurupi e 
Fragmento São Luís 
(1:100.000, MA/PA) 

 

PARAÍBA
Aguia Resources

Fosfato (Alhandra/Jacumã)
Projeto Lucena

Corcovado Granitos 
Granito (Esperança)

Nexa (ex-Votorantim Metais Zinco)
Cobre (Curral Velho/Santana de 

Mangueira)

CPRM
- PPI - Licitações previstas

 Fosfato (Miriri - PB/PE)
- Projetos: 1) Metalogenia 

(1:100.000): 

Bloco Granjeiro 
- Folha Sousa; Bloco 

Salgueiro-Cachoeirinha:  
Folhas Itaporanga, 

Patos (PB/PE), Piancó (PB/PE), 
Serra Talhada (PB/PE); Bloco 

Seridó Leste:  
Folhas Boqueirão, Juazeirinho, 

Picui (PB/RN), 
Seridó Leste (PB/RN),  
São José Campestre

(PB/RN), Jardim Seridó (PB/RN), 
Caicó (PB/RN), 

Catolé do Rocha (PB/RN), 
Pombal, Serra Negra 

do Norte (RN/PB) 
 
 

PERNAMBUCO
CBC Construtora Batista

Cavalcante
- Cascalho (Venturosa)

- Areia (Iati)
- Gnaisse (Brejão)

Eldorado Gold
Ouro (Parnamirim)
Projeto Borborema

Nexa (ex-Votorantim Metais Zinco)
- Cobre  

(Ouricuri/Parnamirim/
Salgueiro/Santa Maria da Boa 

Vista/ Serrita/Terra Nova)
- Ouro (Ouricuri/Parnamirim/
Salgueiro/Serrita/Terra Nova)

Terrativa Minerais
Sienito (Serra Talhada)

Votorantim Cimentos N e NE
- Calcário (Betânia)

- Gipsita (Ouricuri/Trindade)

CPRM
1) Geologia da Folha Ouricuri 

(1:100.000); 
2) Metalogenia (1:100.000): Bloco 

Salgueiro-Cachoeirinha - 
Afogados da Ingazeira (PE/PB), 

Bodocó, Parnamirim, 
Mirandiba, Salgueiro 

 

PIAUÍ
CBC Construtora Batista

Cavalcante
- Cascalho (Lagoa do

Barro do Piauí/Queimada Nova)
- Areia (Lagoa do

Barro do Piauí/Queimada Nova)

Codelco do Brasil Mineração
- Cobre (Caracol)
- Níquel (Caracol)

CBPM 
- Cobre (Caracol/Jurema)
 - Níquel (Caracol/Jurema)

Five Star Diamonds
Diamante (Riachão)

Projeto Riachão

Terrativa Minerais
Sienito (Luís Correia)

Riverbank Resources
Ferro/Titânio/Vanádio/

Fosfato (São Raimundo Nonato)
Projeto Piauí 

RIO GRANDE DO 
NORTE

Corcovado Granitos 
- Mármore (Jardim Seridó)

- Xisto (Ouro Branco)

Votorantim Cimentos N e NE
- Calcário (Baraúna/Gov.Dix-Sept

Rosado/Mossoró)
- Fosfato (Baraúna)

CPRM
Metalogenia (1:100.000):  

Bloco Seridó Leste: Folhas Açu, 
Currais Novos, João Câmara, 
Lages,  Santa Cruz (RN/PB),  

São José do Campestre (RN/PB), 
Apodi e Augusto Severo 

 

 SERGIPE
CBC Construtora Batista

Cavalcante
Cascalho (Riachão do Dantas/

Tobias
Barreto/Simão Dias)

Harvest Minerals
(Triunfo Mineração)

Potássio
(Rosário do Catete)

Projeto Capela
(São Cristovão)

Projeto Sergi

Votorantim Cimentos N e NE
- Argila (São Cristovão/Pacatuba)

- Calcário (Maruim/Pacatuba)

CPRM
Metalogenia/Bloco Faixa 
Sergipana (1:100.000): 

Folhas Aracajú, Arapiraca,  
Gracho Cardoso
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Desde outubro passado, ele comanda 1.344 empregados diretos e o abastecimento dos 
reatores das usinas nucleares Angra 1 e 2. Futuramente, haverá também Angra 3. Enge-
nheiro metalúrgico formado pela Universidade Federal Fluminense, Reinaldo Gonzaga é 
funcionário de carreira das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) desde janeiro de 2000. An-
tes de assumir a cadeira de presidente da estatal, foi gerente e coordenador de processos 
químicos nas linhas de produção de pó e pastilhas de urânio e respondeu pela Superinten-
dência de Engenharia do Combustível Nuclear. É “prata da casa”, portanto.
Seu grande desafio no novo cargo, diz, é preparar a empresa para cumprir as metas defini-
das no Planejamento Estratégico Participativo, realizado em 2017, algumas delas bastante 
ambiciosas. Como a de conquistar a autossuficiência nas etapas do ciclo de produção 
do combustível nuclear, inclusive gerando excedente para exportação. Ou a de se tornar 
uma protagonista no mercado de urânio internacional e atuar no nível institucional para a 
melhoria da aceitação pública da energia nuclear. Tudo isso - e um pouco mais - no curto 
horizonte de apenas uma década, quando o calendário gregoriano marcará o ano de 2026. 
Para isso, Gonzaga avançará na continuidade de vários projetos. Nesse rol está o início das 
operações da Mina do Engenho, a abertura da lavra subterrânea da Mina Cachoeira e a im-
plantação do projeto Santa Quitéria, com a Galvani, para a produção de urânio e fosfato. E, 
o maior deles: a conclusão da primeira fase da Usina de Enriquecimento Isotópico de Urânio, 
na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN), em Resende (RJ), com a instalação das 4 casca-
tas restantes (são dez ao todo), e a realização da segunda fase, com outras 30 cascatas. 
É desses planos que o engenheiro fala nesta entrevista exclusiva à In The Mine,fazendo 
ainda uma retrospectiva da história da INB, mas acima de tudo projetando seu futuro. Que 
é o que conta no Brasil de hoje.

“A implantação 
de cascatas de 
enriquecimento 
isotópico de 
urânio por 
ultracentrifugação 
na FCN coloca o 
Brasil no seleto 
grupo dos países 
que dominam 
essa sofisticada 
tecnologia”
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ITM: Faça um breve histórico da INB, 
desde a sua criação.
Gonzaga: Em 1988, o Governo Federal 
extinguiu a Nuclebras, que era então a hol-
ding do setor nuclear brasileiro. No mesmo 
ano, a INB (Indústrias Nucleares do Brasil) 
foi criada com a responsabilidade de pro-

duzir combustível para os reatores nucle-
ares brasileiros, atuando em todas as suas 
etapas, desde a mineração de urânio à 
montagem do Elemento Combustível. Em 
1989, a INB entregou a segunda recarga 
de Angra I à Eletronuclear – também criada 
com a extinção da Nuclebras, para construir 

O ENGENHEIRO 
DA ENERGIA 
NUCLEAR
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Gonzaga: A Mina do Engenho será explorada inicialmente a céu 
aberto, podendo posteriormente  ser exercida a lavra subterrâ-
nea. Possui vida útil estimada de 16 anos, reserva recuperável 
de 3.750 t de U308, com teor médio de 0,2%. A produção média 
será de 250 tpa e o investimento previsto é de R$ 45 milhões. 
Até o momento, foram concluídas as etapas de projeto, licenças 
e autorizações ambientais e nucleares e implantação da infraes-
trutura (acessos, prédios de apoio e remoção da cobertura vege-
tal e material estéril). A lavra deverá ocorrer no primeiro semestre 
de 2018, após as necessárias licenças de operação. Serão ter-
ceirizados, através de licitação, os serviços de desmonte, carre-
gamento e transporte de material, com sua fiscalização pela INB.

ITM: Quais as principais contrapartidas ambientais da 
INB nesse projeto? 
Gonzaga: A licença ambiental para a instalação da mina foi 
concedida pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis), com condicionantes rela-
cionadas à execução de diversos programas ambientais. Entre 
eles, o de monitoração ambiental, gerenciamento de resíduos 
sólidos, monitoração para ruído e poeira, inserção regional, co-
municação, responsabilidade social, educação ambiental e mo-
nitoramento, resgate e afugentamento de fauna, além do plano 
de recuperação ambiental.  A implantação desses programas 
garante que quaisquer intervenções nos meios físico, biótico ou 
socioeconômico sejam compensadas por ações e atividades de-
senvolvidas pela INB.

ITM: E quanto à Mina Cachoeira?
Gonzaga: A Mina Cachoeira operou por 15 anos com produção 
de 3,7 mt de U308. As avaliações preliminares para a lavra sub-
terrânea desse depósito indicam uma produção de cerca de 5 
mt em 10 anos. O projeto encontra-se em fase de atendimento 
de exigências regulatórias. Concedida a Licença de Instalação 
serão necessários dois anos para a implantação da infraestru-
tura, com investimento da ordem de R$ 50 milhões/ano.

ITM: O consórcio entre a INB e a Galvani para o projeto 
Santa Quitéria foi formado em 2009. Qual é o escopo des-
se consórcio e sua situação atual? 
Gonzaga: É uma parceria onde a INB produzirá 1,6 mtpa de 
urânio e a Galvani 1 Mtpa de fertilizantes e ração animal à 
base de fosfatos. O investimento está em torno de R$ 1 bilhão, 
com geração total de 3 mil empregos. Já foram testadas al-
gumas tecnologias para concentração do minério e separação 
do urânio, sendo que a separação de urânio gerou uma paten-
te nova desenvolvida em parceria com a INB. O projeto está 

e operar as usinas nucleares brasileiras. Essa recarga foi total-
mente produzida em solo brasileiro, nas instalações da FCN que, 
a partir de 1995,  agregou mais duas etapas ao ciclo de produção 
do combustível nuclear: a de Reconversão (Pó) e a de Pastilhas.

ITM: Já era um avanço para o domínio completo desse ci-
clo, então?
Gonzaga: Sim. A meta de domínio completo das etapas de pro-
dução do combustível nuclear foi firmada em 1998 e começou 
a se realizar em julho de 2000, em um convênio com a Marinha 
do Brasil, através do CTMSP (Centro Tecnológico da Marinha de 
São Paulo), para a implantação de cascatas de enriquecimento 
isotópico de urânio por ultracentrifugação na FCN. Uma decisão 
que acabaria por  colocar o Brasil no seleto grupo dos países que 
dominam essa sofisticada tecnologia. 

ITM: Hoje, quantas recargas são produzidas para os reato-
res nucleares de Angra 1 e 2? 
Gonzaga: Os reatores 1 e 2 têm operado com ciclos aproxima-
damente anuais. Para atender a essa demanda, a INB produz uma 
recarga, entre 12 e 14 meses, para cada um deles. Com isso, 
entre 2015 e 2016, a participação da fonte nuclear na matriz 
energética brasileira foi de cerca de 3%. Com a entrada de Angra 
3 em operação, será de cerca de 5%.

ITM: Na INB, qual é o órgão responsável pela área de mine-
ração e quais são seus ativos e quadro funcional?
Gonzaga: A DRM (Diretoria de Recursos Minerais) é responsável 
pela realização da primeira etapa do ciclo do combustível nucle-
ar, ou seja, a mineração e o beneficiamento do urânio, visando à 
obtenção do «yellow cake”. Além da mina de urânio em Caetité 
(BA), está sendo licenciada uma nova mina em Santa Quitéria (CE), 
que tem urânio associado à fosfato, em conjunto com a Galvani, 
grupo privado da área de fertilizantes.Embora não diretamente 
ligada ao ciclo do combustível nuclear, a DRM possui também, 
em Buena (RJ), uma unidade de tratamento de minerais pesados 
para produção de monazita, ilmenita, zirconita e rutilo. Em Caetité, 
contamos com 510 empregados (270 diretos, 208 terceirizados, 
6 estagiários, 15 jovens aprendizes e 11 feristas). Na Unidade de 
Tratamento de Minério Caldas, em Poços de Caldas (MG), temos 
147 funcionários (91 diretos, 48 terceirizados e 8 estagiários) e, 
em Buena, são 107 empregados (71 diretos, 31 terceirizados e 5 
estagiários).

ITM: Em janeiro de 2016, a INB iniciou a implantação da 
Mina do Engenho, em Caetité. Qual é o escopo e cronogra-
ma desse projeto?
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em fase de licenciamento no IBAMA e autorização da CNEN 
(Comissão Nacional de Energia Nuclear). Após a Licença de 
Instalação serão necessários 24 meses para a implantação do 
complexo industrial.

ITM: Do que trata o projeto da Usina de Enriquecimento 
de Urânio? 
 Gonzaga: É um empreendimento de relevância estratégica para 
o país e para a sustentabilidade financeira da INB. A primeira 
fase, iniciada em 2000, tem por meta a instalação de dez cas-
catas, conjunto de ultracentrífugas interligadas em estágios su-
cessivos, para permitir o aumento da concentração do urânio a 
graus de enriquecimento estipulados pelas usinas nucleares An-
gra 1 e 2,  dominando a tecnologia de enriquecimento isotópico 
de urânio por ultracentrifugação em escala industrial. Dessas dez 
cascatas, seis estão em plena operação e a cascata 7 está pra-
ticamente concluída, com início de operação comercial previsto 
para o primeiro trimestre de 2018. A instalação das três cascatas 
restantes (8, 9 e 10) deverá ocorrer até 2021. O investimento 
estimado é de R$ 700 milhões, incluindo a infraestrutura civil e 
eletromecânica, além, é claro, da instalação das dez cascatas. 

ITM: E quanto à segunda fase?
Gonzaga: A segunda fase visa ampliar o número de cascatas 
para atender às usinas Angra 1, 2 e 3. É importante destacar 
que a autossuficiência em enriquecimento isotópico de urânio 
na INB está consonante com o desafio de atingir a autossufi-
ciência nas etapas do ciclo combustível, com possibilidade de 
exportação de excedentes. Para isso, serão implantadas mais 
30 cascatas. Já concluímos o Projeto Conceitual e Básico e o 
Relatório Preliminar de Análise de Segurança, elaborados inter-
namente, e requeremos a Licença de Instalação. A implantação 
da infraestrutura predial e eletromecânica e a instalação da cas-
cata 11 deverão ser iniciadas antes da conclusão da primeira 
fase, evitando que a mão de obra especializada já contratada 
seja desmobilizada. Os investimentos são da ordem de R$ 2 
bilhões e a implantação deve ocorrer até 2033. 

ITM: Qual é a origem desses recursos?
Gonzaga: O Tesouro Nacional tem provido os recursos orça-
mentários e financeiros para a implantação da usina, o que alivia 
o caixa da INB. Ainda assim, a disponibilidade desses recursos 
tem sido muito aquém do planejado para cumprir as metas es-
tabelecidas, adiando o cronograma, o que frustra uma redução 
mais rápida dos serviços de enriquecimento de urânio contra-
tados fora do país e encarece materiais e serviços contratados 
parcialmente, ao invés de integralmente.Com a supressão da 

importação desses serviços, o capital investido retornará a uma 
taxa de 10% ano. Também será mínima a dependência do Tesouro 
para o custeio das atividades produtivas da empresa a partir de 
então. 

ITM: Quais os negócios que a INB mantém com a argentina 
Conuar? 
Gonzaga: A CONUAR fabrica combustível para os reatores nucle-
ares da Argentina, que é um mercado importante para a indústria 
nuclear brasileira, pois tem três reatores nucleares em operação 
e planeja construir outros. Além disso, não possui mina de urânio 
em operação, nem domina o enriquecimento do urânio. O Brasil 
possui ambos. Por outro lado, ela possui planta de fabricação de 
tubos para varetas combustíveis. Assim, nossas capacidades se 
complementam e as oportunidades estão sendo trabalhadas. Nes-
te ano, a INB exportou para a Argentina uma primeira carga de 
urânio enriquecido e, em 2018, repetiremos a operação. 

ITM: Há perspectivas de entrar no mercado de urânio me-
tálico no país?
Gonzaga: O urânio metálico é um combustível utilizado em rea-
tores de pesquisa e de produção de radioisótopos para aplicação 
direta na área de medicina. Nesse caso, em conjunto com o Cen-
tro Tecnológico da Marinha, com o IPEN (Instituto de Pesquisa de 
Energia Nuclear), ligado a CNEN, no Brasil, e com a Comissão Na-
cional de Energia Atômica da Argentina, há uma oportunidade de 
exportação para diversos países. Aí, de novo, temos a vantagem 
de possuir urânio e de dominar seu enriquecimento e a produção 
do urânio metálico, que é complexa. A Argentina projeta e constrói 
reatores desse tipo, já exportou alguns e está estudando implantar 
uma nova fábrica de combustíveis nucleares. A ideia é juntar nos-
sas competências e buscar um lugar nesse mercado, que é bem 
fechado e dominado por poucos países. São produtos de enorme 
valor agregado e de alta tecnologia. 

ITM: A INB tem recebido comitivas da CNCC, grupo chinês 
que opera 11 reatores na China. Quais as parcerias possí-
veis entre os dois países?
Gonzaga: A INB e a CNNC assinaram um Memorando de Entendi-
mento para desenvolver atividades dentro do ciclo do combustível 
nuclear. A tarefa inicial do Memorando é estabelecer um Comitê 
(“Steering Commitee”) para identificar e propor áreas de coopera-
ção específicas de interesse comum. Do ponto de vista da INB, a 
principal prioridade é estabelecer parcerias na área de prospecção 
e beneficiamento de urânio, ampliando a produção nacional e ge-
rando excedentes exportáveis. Também identificamos outra opor-
tunidade, com a CNNC, de fabricação de elementos combustíveis.
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ITM: Quais são, atualmente, os maiores desafios tecnoló-
gicos para o avanço do setor nuclear no Brasil? 
Gonzaga: Em termos de fabricação de combustível nuclear, 
o Brasil já atingiu um patamar tecnológico de excelência. Os 
combustíveis nucleares produzidos pela INB, que abastecem 
Angra 1 e 2, são os mais modernos no mundo para esses tipos 
de reatores. As usinas de Angra batem recordes sucessivos de 
desempenho   e o combustível tem sua parte neste sucesso. 
Algumas etapas de fabricação ainda não são feitas no Brasil 
devido ao fator de escala, que é pequeno, com somente dois 
reatores. Assim, a entrada em operação de Angra 3 é de ex-
trema importância para a INB e para o setor nuclear como um 
todo. Quanto aos próximos desafios tecnológicos, destacamos 
a tecnologia de extração subterrânea de urânio, para cuja im-
plantação estudamos nos associar com a iniciativa privada, in-
clusive estrangeira. A questão da expansão do enriquecimento 
do urânio é um aspecto mais econômico/financeiro do que tec-
nológico,  pois o Brasil desenvolveu a tecnologia, mas precisa 
de recursos para expandir.

ITM: E em termos regulatórios, quais são os gargalos?
Gonzaga: É fundamental que o governo federal defina a reserva 
nacional estratégica de urânio. Com isso, será estabelecido o ex-
cedente exportável desse material. Somente através de recursos 
advindos da exportação do urânio em suas diversas etapas de 
processamento e de parcerias com empresas estrangeiras inte-
ressadas em sua aquisição, será possível implantar, para o ciclo 
do combustível nuclear,  um parque industrial completo e econo-
micamente autônomo.

ITM: Quais serão os desafios e metas da sua gestão? 
Gonzaga: As metas da minha gestão estão contempladas no 
Planejamento Estratégico Participativo realizado este ano e inte-
gram o Mapa Estratégico 2017-2026, lastreadas em perspecti-
vas financeiras e de mercado. São eles: tornar a INB autossufi-
ciente a partir de 2026; aumentar a capacidade de investimentos 
com recursos próprios; transformar a INB em um agente prota-
gonista do mercado de urânio internacional; ampliar a venda de 
componentes e serviços; fornecer Elementos Combustíveis com 
tecnologia de última geração; ser capaz de gerir o conhecimento 
e implantar inovação; ter uma governança corporativa moderna 
e atuar institucionalmente para a melhoria da aceitação pública 
da energia nuclear. Meu grande desafio, assim, será preparar a 
empresa para que essas metas sejam atingidas, modernizando a 
estrutura organizacional, otimizando os processos internos para 
ganhar agilidade e reduzindo os custos operacionais. 

P E R F I L 
Nasceu em: 13/03/1968
Trajetória Acadêmica: Engenharia Metalúrgica pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e Mestre em 
Engenharia de Materiais pela Faculdade de Engenharia 
Química de Lorena (SP), vinculada à USP (Universidade 
de São Paulo). 
Trajetória profissional: Ingresso na INB em janei-
ro/2000, através de concurso público. Gerente e coor-
denador de processos químicos nas linhas de produção 
de pó e pastilhas de urânio, superintendente de Enge-
nharia do Combustível Nuclear e presidente da INB (ou-
tubro/2017). E, em paralelo, foi professor da Universida-
de de Barra Mansa (RJ).
Uma definição para a mineração: É o processo de 
extração de minerais que se concentram naturalmente 
na terra, a partir de depósitos ou massas minerais. 
Um “conselho a jovens engenheiros metalúrgicos”: 
“Os jovens engenheiros entram no mercado de trabalho 
com um amplo conjunto de habilidades, mas há sempre 
algo novo a aprender, e, portanto, é sábio valorizar o 
conselho de colegas mais experientes”.

REINALDO 
GONZAGA


