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1- Concluída parte da Usina de Gás de Urânio (Usexa) 
2- FAB e Exército participam do desenvolvimento de novo radar para auxiliar o 
monitoramento da Floresta Amazônica 
 
 
1- Concluída parte da Usina de Gás de Urânio (Usexa) 
Conforme noticiou o periódico O Estado de S. Paulo, foi concluída antes do 
prazo esperado a parte estratégica da Usina de Gás de Urânio (Usexa), a qual 
está sendo testada sem elemento radioativo. Em outubro de 2010 será 
concluído o setor onde o gás será produzido e manipulado. O jornal ainda 
informou que há poucos meses, na cidade de Iperó, interior de São Paulo, 
entrou em operação uma cascata das mais recentes ultracentrífugas 
enriquecedoras de urânio, cujo rendimento é 15% maior se comparado ao da 
antiga geração de ultracentrífugas. O objetivo da Indústrias Nucleares do Brasil 
(INB) é ter 10 cascatas de enriquecimento de urânio até 2014. Para produzir 
armas é necessário urânio enriquecido a mais de 93%, e o Brasil enriquece 
esse elemento a 4% para ser utilizados em pesquisas de comburentes e a 20% 
para fins científicos. Os resultados são inspecionados pela Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA). (O Estado de S. Paulo – Nacional- 
04/06/10) 
 

 

2- FAB e Exército participam do desenvolvimento de novo radar para auxiliar o 
monitoramento da Floresta Amazônica  
O jornal O Estado de S. Paulo informou que a Força Aérea Brasileira (FAB) e o 
Exército auxiliaram o grupo Orbisat no desenvolvimento do novo radar móvel 
que será operado pelo Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). O 
equipamento custou cerca de 5 milhões de dólares, e será capaz de monitorar 
aviões com o transponder (equipamento de transmissão de dados) desligado. 
(O Estado de S. Paulo – Nacional – 07/07/10) 
 
 
 
SITES DE REFERÊNCIA 

Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br 
Jornal do Brasil – www.jb.com.br 
O Estado de S. Paulo – www.estadao.com.br 
 
* Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo na 
íntegra de O Estado de S. Paulo não estão mais disponíveis gratuitamente na 
versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em receber as 
notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, podem solicitá-
las a observatoriodefesa@gedes.org.br. 
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